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  کلمة شکر وعرفان 
  

  }فما بكم من نعمة فمن ا{: قال تعاىل                                                   

           

اختيار هذا املوضوع كما  إىلنشكر ا عز وجل وحنمده الذي هدانا     

 وأناروالذي كان عونا لنا "  بن ميينة بن ميينة" املشرف  األستاذنشكر 

 كان ذيال "زروقي معمر" األستاذنشكر و ام هذا العملطريقنا إلمت

كما نتقدم ،  القيمة بنصائحه ناأهلم ذيسندا لنا ومفتاحا ومنبعا اغرتفنا منه وال

بالشكر إىل كل أساتذة كلية اللغة العربية وآداهبا وإىل كل من ساهم 

                                                          .يف إجناز هذا العمل

  

  



  إهداء 
           

إىل من أمحل امسه ... إىل من علمين العطاء بدون انتظار... إىل من خصه  ا باهليبة و الوقار       

أرجو من ا أن ميد يف عمرك لنرى مثار قد حان قطافها بعد طول انتظار ... بكل افتخار

  .حممد إىل  و الدي العزيز   و ستبقى كلماتك جنوم أهدتين هبا اليوم و يف الغد   و إىل األبد،

  

إىل اليت عندما محلتين فرحت و صربت و عندما أجنبتين تأملت و عندما ربتين تعبت و عانت         

و عندما مرضت صهرت وإىل من تعجز الكلمات عن وصف حناهنا و ختجل األلفاظ عن 

  ةنفاط  شكر عطائها،  إىل أمي العــــزيــــــزة

  

  عبد العايل ، نصر الدين ، عبد احلق:  إىل مجيع إخوتي         

  ورهان، نالربعم  سلطانة، : إىل مجيع أخواتي        

  عائليت وأقاربي إىل مجيع         

  إىل مجيع أصدقائي ال أستثين منهم أحدا        

  
  

  "أمحد شخنابة"                                                                                      



 اإلهـداء    
  

أمسى  لتزف ,جهدي هذا على حبر العلم ، يف ميناء احلب  بعون من ا ترسو سفينة 

  ...إىل   وهتدي مثرة سنوات من املعرفة ،عبارات احملبة واالحرتام 

ما خلق ا اس يف الوجود، و أعزإىل أغلى الن.  

  أمي  ثم  ...........  أمي  ثم   ..........   ىل أمي إ

قدرها، وينري  وأن جيعل كل أيامها ورودا، وأن يعز، أمتنى أن حيفظها ا يل ويطيل عمرها 

حة واهلناء درهبا، ويرزقها الص... 

  .إىل أبي العزيز الذي طاملا سهر من أجلنا وتعب يف تكويننا

  .مجيعا  ا محفظه إخوتي وأخواتيإىل 

  ..خلود، كلثوم، هدى ، سامية: صديقاتيوإىل 

  .إىل كّل من نسيتهم مذكرتي ومل تنسهم ذاكرتي

  

  

  "كرمية  بن عمر"                                                                                                                                 

    





 مقدمة

 

 أ 
 

   :مقدمة 

اللغة أعظم كاشف عن أحوال األمم، وما هلا من أخالق وآداب وسياسات وعلوم، وفنون إىل غري  دتع   

ذلك، كما أ�ا وسيلة التفاهم والتخاطب بني الناس، فهي ألفاظ يعّرب �ا كّل قوم عن أغراضهم، وهي كثرية 

  .وخمتلفة، لفظا ومعنا

واللغة العربية هي إحدى اللغات العاملية اليت هلا مكانة كبرية، وهي لغة عريقة، عرفت بالفصاحة وغزارة    

املادة وعذوبة اللفظ، ومجال الوقع منذ العصر اجلاهلي، كما أ�ا أهم لغة عرفتها البشرية، فهي لغة القرآن 

  .﴾ونلُ قِ عْ تَـ  مْ كُ لَّ عَ ا لَ يً بِ رَ ا عَ آنً رْ قُـ  اهُ نَ لْ زَ نْـ ا أَ نَّ إِ ﴿: الكرمي، قال اهللا تعاىل

سبب ديين، لفهم القرآن الكرمي، واستخدامه استخداما : وتعلم اللغة العربية يرجع إىل أسباب عدة، منها   

صحيحا، فبعد انتشار القرآن الكرمي واإلسال، ودخول األعاجم فيه واختالطهم بالعرب، تعرضت اللغة 

 يءٌ رِ اهللا بَ  نَّ إِ ﴿:سادها خصوصا بعد أن مسعوا قارئا يقرأ اآلية الكرميةالعربية إىل اللحن، وخشي أهلها من ف

بكسر الالم، فاستشعروا صعوبة املوقف، حىت القرآن مل يسلم من ظاهرة اللحن،  ﴾هُ ولَ سُ رَ وَ  ينَ ْشرِكِ المُ  نَ مِ 

من اخلطأ وجلعل اللغة فصحة وضعوا هلا أصوال حتفظها . وحرصهم الشديد على أداء النصوص أداًء سليما

  .، واللغة العربية تشمل ثالثة عشر علما، منها الصرف والنحو

والصرف هو علم بأصول تعرف �ا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا، دون مراعاة اإلعراب والبناء، والنحو    

علم بأصول تعرف �ا أحوال الكلمات العربية من حيث اعراب والبناء، وما يكون عليها يف آخر الكلمات 

من رفع ونصب أو جر أو جزم، مع العامل الذي ساهم، فهذه العالمة مثل احلرف، ومنها حروف اجلر اليت 

  . جتر االسم الذي بعدها، ودورها يف تركيب اجلملة ووظائفها ومعانيها املختلفة

يق لفهمه جيدا وملعرفة التفسري الصحيح والدق) حروف اجلر(على ذلك أردنا البحث يف موضوع وبناء ً    

  .للقرآن الكرمي



 مقدمة

 

 ب 
 

وبعد استقراء سورة الصافات وجدناها تشمل على كثري من حروف اجلر، فقمنا جبمعها وإحصائها    

ما هو احلرف؟ وما معىن حروف : والبحث فيما يفيد معناها، ومن ما سبق ذكره نطرح اإلشكال التايل

  ر يف سورة الصافات؟ ت؟ و ماهي معاين حروف اجلافاجلر؟ وماهي معانيها؟ ما هي سورة الصا

على هذه األسئلة اختدنا خطة حبث واملتمثلة يف مقدمة يليها فصالن، وقائمة مصادر ومراجع  ولإلجابة   

  .مث خامتة

أما عن املقدمة فقد حتدثنا عن أقسام الكلمة بصفة عامة، مث خصصنا احلديث عن احلرف يف الفصل    

حتدثنا فيها عن حروف اجلر : واملقسم إال ثالث مباحث األول، الذي جاء بعنوان حروف اجلر، معانيها

تعريفها، تسميتها، سبب التسمية، أقسامها، أنواعها، وحتدثنا عن حذف حرف اجلر ومواضع زيادته، وعن 

  .املعان املختلفة لكل حرف من تلك احلروف

سورة  فير عته عن ، إذ حتدثنا فياملعنون مبعاين حروف اجلر يف سورة الصافات: أما الفصل الثاين   

مث انتقلنا إىل اخلامتة اليت تتضمن أهم النتائج واالستخالصات حول و  الصافات، ومعاين حروف اجلر فيها،

  . البحث

وأهم ما دفعنا الختيار هذا املوضوع، هو حماولة التعرف على سورة الصافات، والتعرف على معاين    

  .اإلعرابحروف اجلر فيها ومعانيها، وعلى وجوه استعماهلا وموقعها من 

املنهج االستقرائي من خالل : أما عن املنهج املتبع يف هذه الرسالة، فقد اعتمدنا على منهجني، أوهلا   

  .املنهج التحليلي من خالل حتليل ما استقرأناه من النصوص واألفكار: ع املوضوع واستقراءه، والثاينتتب

  

  

  



 مقدمة

 

 ج 
 

وكما ال خيلو أي حبث من مشاكل وصعوبات، فلم يسلم حبثنا هو اآلخر منها، ميكن تلخيصها فيما    

  : يلي

 . لنانقص اخلربة الكافية الجناز مثل هذه البحوث، باعتبار أ�ا التجربة األوىل .1

 .ضيق الوقت، وتشعب املوضوع، مما جعلنا نغفل بعض األمور، متاشيا مع الظروف .2

 .كثرة املراجع، مما ضيق لنا ا�ال يف انتقاء األفكار، لتشا�ها .3

  :وقد اعتمدنا على بعض املراجع اليت ميكن ذكر البعض منها

 .حممد حسني العزة، احلروف واألدوات وتأثريها على األمساء واألفعال .1

 .أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية .2

 .عباس حسن، النحو الوايف .3

وكل من ساعدنا إلمتام هذا ويف األخري ال يسعنا إال تقدمي الشكر لألستاذ املشرف بن ميينة بن ميينة،    

  .البحث، فإن أصبنا فمن اهللا وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان



  

 

  

مدٌلخ  
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  :مدخل

، والكلمة هي قول مفرد يدل على معىن يف 1هو قواعد يعرف �ا أحوال أواخر الكلمات العربية: النحو

  .إسم، وفعل، وحرف: ، وهو ثالثة أقسام2نفسه

  :، ومن عالماته3أما االسم فهو ما دّل على معىن غري مقرتن بزمان   

ضمتني، فتحتني،  : 4وهو احلركتان اللتان توضعان فوق آخر حرف أصلي يف الكلمة :التنوين  .أ 

 .كسرتني

وهي ال تدخل إال على األمساء، باإلضافة إىل دخول حرف اجلر، وأداة النداء  ):أل(التعريف بــ  .ب 

 .واإلسناد، فهو من أهم عالمات االسم

، )سوف(أو  )السني(أو ) قد(عالمته أن يقبل ما دّل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان و أما الفعل فهو    

  .5)نون التوكيد(، أو )ضمري الفاعل(، أو )تاء التأنيث(أو 

  :ينقسم إىل ثالثة أقسام   

، ومن عالماته تاء 6ما دّل على حدث وقع يف الزمان الذي قبل زمان املتكلم: الفعل الماضي  .أ 

 .والسكون الفاعل وتاء التأنيت، وهو مبين على الضم، والفتح،

، ومن عالماته السني وسوف واجلوازم 7ما يدل على حدث يقع يف زمان التكلم: الفعل المضارع  .ب 

 .والنواصب

                                                           

. 09، ص1السيد أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية، دار ابن اجلوزي، القاهرة، ط 1  

.17م، ص2013-هـ1434، 1السيد خليفة، راجعه وقدمه، عبده الراجحي، طاهر سليمان محودة، الكايف يف النحو، دار التقوى،ط 2  

.09، ص 1لتوفيقية للرتاث، القاهرة، ججمدي فتحي السيد، دار ا: الشيخ مصطفى الغالييين، حققه 3  

.17السيد خليفة، نفسه، ص 4  

.10الشيخ مصطفى الغالييين، نفسه، ص 5  

.17السيد أمحد اهلامشي، نفسه، ص  6  

.18نفسه، ص  7  
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، ومن عالماته قبوله ياء املخاطبة، أو نون 1ما يطلب به حدوث شيء يف االستقبال: فعل األمر  .ج 

 .التوكيد

الذي يقع على حافة الشيء ويكون احلرف هو القسم الثالث من أقسام الكلمة، معناه الطرف، وهو    

، أي تراه متغري يف عبادته، وقد 3﴾وِمَن النَّاِس َمْن يـَْعُبِد اهللا َعَلى َحْرفٍ ﴿ : ، فقد قال اهللا تعاىل2متقلبا

  .4الطرف واجلانب وبه مسي احلرف من حروف اهلجاء: عرفه ابن منظور يف كتابه لسان العرب، أنه

  5:وعشرون حرفا، وهي نوعان واحلروف اهلجائية مثانية   

التعريف، بل ختتفي، وحيّل حملها حرف ساكن من ) ال(هي اليت تظهر معها : الحروف الشمسية  .أ 

 .نوع احلرف األول من االسم

 .، وهي أربعة عشر حرفا)ال(عكس احلروف الشمسية، تظهر : األحرف القمرية  .ب 

مث، سوف، واو القسم، الم اإلضافة، : وهو ما جاء ملعىن وليس باسم وال فعل، حن: واحلرف اصطالحا   

كما أّن احلرف كلمة تدّل على معىن غري مستقل بفسه، وال يظهر إال مع غريه، وهذا ما ذهب إليه وحنوها،  

فاحلرف كلمة ال تدل على معىن يف نفسها، وإمنا تدل على معىن يف غريها، بعد « :عباس حسن حني قال

: فإّن السامع ال يفهم شيئا، لكن إذا قلنا من ، فضال عن قولنا6»الزمنوصفها يف مجلة داللة خالية من 

خرجت من القسم، فإّن السامع يفهم من قولنا أنه وقع خروج كانت بدايته القسم، وعند قولنا خرجت من 

 عند إدخالنا. القسم إىل الساحة، ففي اجلملة يفهم أّن البداية كانت من اخلروج من القسم والنهاية الساحة

  .يف اجلملة أصبح هلما معىن) إىل(، )من(حرف 

                                                           

18املرجع السابق، ص  1  

.52هـ، ص 1428، 2009، 1األردن، ط - عمانحممد حسني العزة، احلروف واألدوات وتأثريها على األمساء واألفعال، دار عامل الثقافة،  2
  

11سورة احلج، اآلية  3  

.119م، ص2008، 1، ط2ابن منظور، لسان العرب، اعتين به، خالد رشيد القاضي، دار األحباث، اجلزائر، ج  4  

.08لبنان، ص -جامع لدروس اللغة العربية حنوها وصرفها، دار الراتب، بريوت املتقن، الشيخ، غريد 5  

.63، ص)ت,د(، 3، ط1مصر، ج -حسن، النحو الوايف، دار املعارف، القاهرةعباس  6  
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  :1واحلروف ثالثة أقسام  

واحلروف اليت  كحروف الشرط، واحلروف اليت تنصب الفعل املضارع: حروف مختصة باألفعال  .أ 

 .جتزمه

 .كحروف اجلر، واحلروف املشبهة بالفعل: حروف مختصة باالسم  .ب 

 .2وحرف االستفهام، وهل واهلمزة كحروف العطف،: حروف مختصة بين األسماء واألفعال  .ج 

  :3واحلرف يشتمل حروف املباين وحروف املعاين      

لتكون الكلمات، تسمى أيضا حروف اهلجاء،  رموز جمردة تنضم إىل بعضها: حروف المباني .1

 : عددها تسعة عشر حرفا، تبدأ باهلمزة وتنتهي بالياء، يلحق باحلروف اهلجائية

 .كونضمة، فتحة، كسرة، وس: حركات .1

 .ضمتان، فتحتان، كسرتان: التنوين .2

 .4شّد، مد، وصل، قطع: الضوابط .3

هي كلمات ال يظهر معناها إال إذا انتظمت يف مجلة، استعملت مع اسم وفعل، : حروف المعاني .2

 :5عددها مثانون حرفا، وهي نوعان

اجلر، حروف النسخ، حروف النداء، حرف االستثناء، حروف اجلزم، حروف حروف : عاملة .1

 .النصب، وحروف العطف

 .حرفا االستقبال، تاء التأنيث، نون التوكيد: وعددها مثانية وعشرون، مثل: غير عاملة أو عاطلة .2

     

                                                           

08غريد الشيخ، املرجع السابق، ص 1
  

.08نفسه، ص 2  

.13حممد حسني العزة، السابق، ص  3  

.13نفسه، ص  4
  

.17العزة، املرجع السابق، ص حممد حسني  - 5  
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  :1إىل ،"الحروف واألدوات تأثيرها على األسماء واألفعال"يف كتابه  محمد حسين عزةوقد رتبها 

 إخل...ء، ب، ت، ث: حروف معاني األحادية 

  إخل...آ، إذ، ال، أم،  :الثنائيةحروف معاني 

 إخل...أّي، أجل، إذن: حروف معاني الثالثية 

 إخل...إذما، إّما، أّما، : حروف معاني رباعية 

 لكنّ : حروف معاين مخاسية 

تقوم حروف املعاين بدور مهم يف بنية اجلملة للغة العربية من جهة الداللة على املعىن، أو الرتابط    

، فاحلروف 2ا لتوضيح العالقة بينهما، مما ال ميكن أن يؤدي لغريها من أقسام الكالموالتماسك بني مفردا�

عبارة عن وسائط تسهم يف الربط بني أجزاء اجلملة، وهلا تأثري على األمساء واألفعال، كما أ�ا تلعب دور 

  .الربط بينهما، وهلا كذلك دور رئيسي يف جتديد معناها

:     وقد استعمل احلرف يف القرآن الكرمي استعماال دقيقا، دّل على اخلطأ يف التفسري، حنو قوله تعاىل   

، هناك من يرى أن معىن يف على، تكن يف قد أعطت معىن آخر 3﴾َوَألَُصلِّبَـنَُّكُم ِفي ِجذِْع النَّْخلِ ﴿ 

  .يكن على جدع النخل فقطلكن يف أعطت معىن آخر لآلية، فهنا يدّل على الصلب مل لآلية، 

إّن احلروف ال تشابه معانيها، فكل حرف له معىن أصلي ومعان إضافية، وقد خصصنا موضوعنا حلروف    

  .اجلر ومعانيها األصلية و اإلضافية

  

 

                                                           

.152حممد حسني عزة، السابق، ص 1  

.175، ص1996دور احلرف يف أداء املعىن، منشورات جامعية، فازيونس،  صادق خليفة الراشد، 2  

.71سورة طه، اآلية  3  



  

 

  

 :لُواَأل ُلصالَف

حراَجل وفر  ومعانايه  
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  .حروف الجر: المبحث األول   

  :تعريف حروف الجر  .أ 

  .تتكون من كلمتني، كلمة حروف أو حرف، وكلمة جر حروف اجلر   

  .1معناه الطرف الذي يقع على حافة الشيء، ويكون كتقلبا: احلرف لغة   

على معىن يف  مادلّ «: ، وعرفه مصطفى الغالييين بأنه2ما جاء مبعىن وليس باسم وال فعل: أما اصطالحا   

  .3»غريه

  .اجلذب: اجلّر لغة   

، وحروف اجلر هي القسم 4هو حالة إعرابية خاصة باألمساء، وهلا عالمة أصلية هي الكسرة: اصطالحا   

الثالث من أقسام حروف املعاين جتّر األمساء اليت تدخل عليها عددها عشرون حرفا، مجعها ابن مالك يف 

  : البيتني التاليني

من، إلى       حتى، خال، حاشا، عذا، في، عن، على، : الجر وهيهاك حروف 

   5مذ، منذ، رّب، اللم، كي، واو، وتا       والكاف، والياء، ولعل، ومتى

 : سبب التسمية  .ب 

لقد اختلف العلماء يف تسميتها، فهناك من مساها حبروفاجلر وهناك من مساها حبروف افضافة، وكذلك    

ب تسميتها حبروف اجلر، فذلك أل�ا جتر معىن الفعل قبلها إىل االسم حبروف الصفات، أما عن سب

                                                           

.52حممد حسن العزة، ملرجع السابق، ص  1  

.189، ص 1م، ط2001-هـ1422حممد سليمان عبد اهللا األشقر، معجم علوم اللغة العربية، مؤسسة الرسالة، بريوت،  2  

.10الشيخ مصطفى الغالييين، السابق، ص  3  

.161حممد سليمان عبد اهللا األشقر، نفسه، ص  4  

.195لبنان، ص  -ناصر لوحيشي، ذهبية يورويس، املنصوبات وا�رورات يف اللغة العربية، حنوها وصرفها، دار الراتب اجلامعية، بريوت 5  



 .ايهناعمو  حروف الجر: لو األ لصفال

 

8 
 

، وهذه التسمية جندها عند البصريني، أما عن سبب 1بعدها، أو أل�ا جتّر ما بعدها من األمساء، أي ختفضه

تسميتها حبروف اإلضافة ذلك أ�ا تضيف الفعل إىل اإلسم، أي تربط بينهما، وذلك أن من األفعال ما ال 

، ولو »جبت من خالد، ومررت بسعيدع«قوى على الوصول إىل مفعول به، فقووه �ذه احلروف حنو ي

، وسبب تسميتها حبروف الصفات أل�ا حتدث يف االسم 2مل جير» عجبت خالدا، ومررت سعيدا« : قلت

  .وتسمية حروف الصفات وحروف اإلضافة جندها عند الكوفيني 3صفة من الظرفية أو غريها

 :4حروف الجرأقسام   .ج 

قسم خمتص باالسم الظاهر وبالضمري، من، إىل ، خال، حاشا، عدا، يف، عن، على، الالم، الياء،   .1

 .أنا يف البيت، أنا فيه: مثل

 .حى، مذ، منذ، رّب، واو القسم، تاء القسم، الكاف، لعل، يف، كي: قسم خمتص باالسم الظاهر .2

 .لوالك لواله،: وهو لوال يف قولك: قسم خمتص بالضمري .3

 : أنواعها  .د 

  : حروف اجلر من حيث أصالتها ثالث أنواع   

من، : تؤدي معىن خص وتربط بني االسم ا�رور واالسم، أو سبه الفعل، وهي: حروف جر أصلية .1

،ال يستغىن عنه مبنيا وال 5إىل، يف، عن، الالم، الياء، واو القسم، وتاءه، مذ، منذ، الكاف، حىت

 . 6وحنو كتبت بالقلم. إعرابا

  

 
                                                           

.491الشخ مصطفى الغالييين، السابق، ص  1  

.491نفسه، ص  2  

. 03ص، 3، ج5م، ط1979 -هـ1399ابن هاشم األنصاري، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،  3  

.195لبنان، ص  -ناصر لوحيشي، ذهبية يورويس، املنصوبات وا�رورات يف اللغة العربية، حنوها وصرفها، دار الراتب اجلامعية، بريوت    4  

.151مصطهى الغالييين، نفسه، ص   5  

.151نفسه، ص  6  
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، وال يستغىن عنه معىن، ألنه إمنا جيء به لتوكيد ...ما يستغىن عنه إعرابا: حروف اجلر الزائدة .2

 .2من والياء: ، أمهها حرفان1مضمون الكالم، حنو ما جاءنا من أحد

                                                           

.195غريد الشيخ، املتقن اجلامع اللغة العربية، حنوها وصرفها، ص  1  

.150الييين، املرجع السابق، ص مصطفى الغ 2  
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  حذف حرف الجر: المبحث الثاني   

  : حيذف حرف اجلر مساعا وقياسا، أما عن حذفه قياسا، فيحذف يف املواضع اآلتية   

ُهم﴿ :قبل أن، كقوله تعاىل .1  : ، قول الشاعر2، أي ألن جاءهم1﴾َوَعَجُبوا َأْن َجاَءُهم ُمْنِذر ِمنـْ

  3تحبونااهللا يعلم أنا ال نحّبكم           وال نلومكم أن ال 

 .4﴾َشِهَد اهللا أَنَُّه َال ِإلَه ِإال ُهوّ  ﴿: قبل أنَّ، كقوله تعاىل .2

 . 5﴾َهافـََرَدْدنَاُه ِإَلى أُمِِّه َكْي تـََقرَّ َعْين ﴿: كقوله تعاىل: قبل كي .3

 .حتذف واو القسم قبل لفظ اجلاللة، حنو اِهللا لقد صدقت .4

بكم درهم اشرتيت هذا الكتاب؟ أي : حنوقبل ممّيز لكم االستفهامية، إذ دخل عليها حرف جر،  .5

 .بكم من درهم

 .حنو على من فتحت الباب؟ فيكون اجلواب فاطمة، أي على فاطمة: بعد جواب االستفهام .6

 .، أي أبسليم النجارأي أبسليم النجار)أسليم(حنو من أخربك احلقيقة بسليم : بعد مهزة االستفهام .7

 .ا أو إن شرا، إن شر أو إن خريإفعل ما شئت، إن خري : حنو: بعد إن الشرطية .8

 .هال دينار، أي هال تصدقت بدينار: تصدقت بدينار، فيقال: بعد هال .9

 .لفاطمة القرط، ومجيلة اخلامت، أي وجلميلة اخلامت: بعد حرف عطف .10

  

  

                                                           

.04سورة ص، اآلية 1  

.509الشيخ مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص  2  

.509نفسه، ص  3  

.18سورة آل عمران، اآلية  4  

.13سورة القصص، اآلية  5  
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  :حذف حرف الجر سماعا   

حيذف اجلار مساعا، فينتصب ا�رور بعد حذفه تشبيها له باملفعول به، ويسمى املنصوب على نزع    

، 2﴾َأال ِإنَّ َثُموَد َكَفُروا ربـَُّهمْ ﴿ : ، حنو قوله تعاىل1االسم الذي نصب بسبب حذف اجلر: اخلافض، أي

  .أي بر�م

 :مواضع زيادته   

األحرف اليت تزاد قياسا بإطراد مها الياء ومىت ، أما الالم والكاف، فتزادان على القلة، وزياد�ما يف    

  : اإلعراب ال املعىن، أل�ا لتوكيد، وبيان ذلك

تنكري جمرورها، وأن يسبق بنفي أو �ي،  أو هل ويكون جمرورها إما فاعال، : يشرتط لزياد�ا: من .1

هل من فقري : هل رأيت من أحد، وإما مبتدأ، مثل: ما مفعوال به، مثلما جاء من أحد، وإ: مثل

 .ما أخلص إنسان من إخالص إىل وجد جزاءه: معكم؟ وإما مفعوال مطلقا، مثل

 : وهي األكثر زيادة وزياد�ا يف اإلثبات والنفي وتزاد يف املواضع التالية: الباء .2

 .3﴾ا وَكَفى بِاهللا َنِصيَراوََكَفى باهللا َولِيً ﴿: كقوله تعاىل) كفى(يف فاعل   .أ 

وَال تـُْلُقوا بِأَْيدُِكْم ﴿ : أخذت بزمام الفرس، ومنه قوله تعاىل: يف املفعول به، مساعا حنو  .ب 

 .4﴾ ِإَلى التـَّْهُلَكةِ 

كفى باملرء إمنا أن حيدث : (املتعدية إىل واحد، كحديث) مفى(ومنه زيادةها يف املفعول    .ج 

 ).بكل ما مسع

  

                                                           

.511الشيخ مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص  1  

.68سورة هود، اآلية  2  

45سورة النساء، اآلية   3  

.495سورة البقرة، اآلية   4  
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، 1﴾أَلَْيَس اهللا ِبَكاٍف َعْبَده﴿ : ويف خرب ليس، حنو قوله تعاىل .كيف مبحمد: حنو وتزاد بعد كيف،   

  .2﴾َوَما اهللا ِبَغاِفٍل َعَما تـَْعَمُلون﴿ : وخرب ما، حنو قوله تعاىل

  : يف احلال املنفي عاملها، حنو قول الشاعر   

  3فما رجعت بخائبة ركاب         حكيم بن المسّيب منتهاها

:    وتسمى ال التقوية، فهي زائدة يف مفعول تأخر فعله لتقوية الفعل املتأخر، حنو قوله تعاىل: الالم .3

 4﴾لِلَِّذيَن ُهْم ِلَربِِّهم َوِيف ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْمحَةٌ  ﴿

  : وتزاد بني الفعل ومفعوله، حنو قول الشاعر   

  5لمسلم ومعاهدوما ملكت ما بين العراق ويثرب         ملكا أجار 

  .6﴾وَما رَبَُّك ِبَظالٍم للَعِبيدِ ﴿ : وتزاد بني املشتق ومعموله لضعف املشتق، حنو قوله تعاىل   

  .يا للعجب: وتزاد مع املنادى املتعجب، وتأيت مفتوحة، حنو   

 

                                                           

.46سورة الزمر، اآلية  1  

.74سورة البقرة، اآلية  2  

.114الشيخ مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص   3  

.154سورة األعراف، اآلية  4  

.113الشيخ مصطفى الغالييين، نفسه، ص  5  

.46سورة فصلت، اآلية  6  
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   معاني حروف الجر: المبحث الثالث   

  : 1حروف اجلر عشرون حرفا، أحصاها ابن مالك يف ألفيته، حيث قال   

  هاك حروف الجر وهي، من، إلى           حتى، خال، حاشا، عدا، في، عن، على

  مذ، منذ، رّب، الالم، كي، واو، ونا        والكاف، واباء، ولعل، ومتى

  : مثانية، وهي: لكل حرف من حروف اجلر معان عدة، فمعان حرف اجلر من   

ِبَعْبِدِه  َأْسَرىٰ  َحاَن الَِّذيُسبْ  ﴿: سواء كانت مكانية أو زمانية، فاملكانية، حنو قوله تعاىل: االبتداء .1

َلَمْسِجٌد ُأسَِّس  ﴿: ، والزمانية، كقوله تعاىل2 ﴾ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  مِّنَ  لَْيًال 

، وهناك من قال بورودها ابتداء الغاية يف بعض 3﴾ ِفيهِ  َأوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقومَ  ِمنْ  َعَلى التـَّْقَوى

 .عجبت من إقباله على العلم، ومن األشخاص حنو مسعت من عٍل ما يغيضين: األحداث، حنو

َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن  تـُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ  َحتَّى َلْن تـََناُلوا اْلِبرّ  ﴿: مبعىن بعض، يف قوله تعاىل :التبعيض .2

ُهم َمْن   ﴿: ، واملقصود �ا حىت تنفقوا من بعض حتبون ، وقوله تعاىل4﴾مَشْيء فَِإنَّ اللَّه ِبِه َعِلي وِمنـْ

 .، أي بعضهم من كّلم اهللا5 ﴾َكلََّم اهللا

، فقد وضع أي نوع من األوتان حني 6﴾اْألَْوثَانِ  ِمنَ  فَاْجَتِنُبوا الرِّْجسَ ﴿: كقوله تعاىل  :بيان الجنس .3

أزاح اهللا الغموض  7﴾َذَهبٍ  ِمنْ  َأَساِورَ  ِمنْ  ُيَحلَّْوَن ِفيَها﴿: بني اجلنس، بقوله الرجس، وقوله تعاىل

 .عن األساور من حيث جنسها حني ذكر الذهب

                                                           
  .167العربية، ص ناصر لوحيشي، ذهبية بوريس، املنصوبات وا�رورات يف  1
  .01سورة اإلسراء، اآلية  2
  .108سورة التوبة، اآلية  3
  .92سورة آل عمران، اآلية  4
  .253سورة البقرة، اآلية  5
  .30سورة احلج، اآلية  6
  .33سورة فاطر، اآلية  7
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َيا ﴿: حنو قوله تعاىل :البدل .4 نـْ أي اخرتمت الدنيا بدل اآلخرة، 1﴾اْآلِخَرةِ  ِمنَ  َأَرِضيُتم بِاْلَحَياِة الدُّ

 .، أي جعلنا بدلكم مالئكة2﴾َيْخُلُفونَ  َمالِئَكًة ِفي األْرضِ  َلَجَعْلَنا ِمْنُكمْ  ﴿: وقوله

، وقوله 4﴾َجاَءنَا ِمْن َبِشيرَما ﴿ :، كقوله تعاىل3وهي الزائدة لفظا، تفيد التوكيد فقط :التأكيد .5

ُر اللَّهِ  ِمنْ  َهلْ ﴿: تعاىل  .5﴾ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَأَنَّى تـُْؤَفُكونَ  َواْألَْرِض َال  السََّماءِ  يـَْرزُُقُكْم ِمنَ  َخاِلٍق َغيـْ

نُوِدَي ِإَذا ﴿ : ، مبعىن فيها، وقوله تعاىل6﴾َوَماَذا َخَلُقوا ِمَن اَألْرضِ ﴿ : كقوله تعاىل  :الظرفية .6

 .7﴾يـَْوِم اْلُجُمَعةِ  ِمن لِلصََّالةِ 

 .أي عن هذا8﴾ِذْكِر اللَّهِ  مِّن فـََوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهم﴿: يف قوله تعاىل :معنى عن .7

:      وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته اليت من أجلها حصل، كقوله تعاىل :السببية والتعليل .8

 . ، أي بسبب أخطاءهم أغرقوا9﴾ُأْغرُِقوامِّمَّا َخِطيَئاِتِهْم ﴿

 : له مخسة عشر معىن، وهي: معاني حرف الالم  . ب

: ، حنو10هي الداخلة بني الذاتني، أحدمها ملك واآلخر مملوك، ومصحو�ا دائما هو املالك: الملك .1

 .11﴾َو اَألْرضِ  السََّماواتِ  ِفي لِّلَِّه ما﴿ : البيت لعمر، وقوله تعاىل

اللجام للفرس، : ميلك، حنو قولنا هي الداخلة بني الذاتني، لكن مصحو�ا يف احلقيقة ال :شبيه الملك .2

 . فالفرس ال ميلك اللجام

 

                                                           

.38سورة التوبة، اآلية  1  

.60سورة الزخرف، اآلية  2  

.52وتأثريها على األمساء واألفعال، صحممد حسني العزة، احلروف واألدوات  3  

.49سورة املائدة، اآلية  4
  

.03سورة فاطر، اآلية  5  

.04سورةاألحقاق، اآلية  6  

.06سورة اجلمعة، اآلية  7  

.22سورة الزمر، اآلية  8  

.25سورة نوح، اآلية 9  

.53حممد حسني العزة، نفسه، ص   10  

.26سورة لقمان، اآلية  11  
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حنو االحرتام للمعلم، .1ىن والذاتعوتسمى الم االستحقاق، وهي الداخلة بني امل :االختصاص .3

 .والطاعة، والوالدين

حنو فعل تعجب، أو اسم .2»أل�ا تبني أّن مصحو�ا مفعول ملا قبلها«: وتسمى الالم املبينة :التبيين .4

 .راسة أحب إيل من البقاء يف الشارعدال :تفضيل، مثل

ِبَما َأرَاَك  ِإنَّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم بـَْيَن النَّاسِ ﴿: كقوله تعاىل: التقليل والسببية .5

 .3﴾اللَّهُ 

 كقول الشاعر4وهي الزائدة يف اإلعراب �رد توكيد الكالم :التوكيد .6

  وملكت ما بين العراق ويثرب      ملكا أجار لمسلم ومعاهد

  .أي أجار مسلما ومعاهدا

:  حنو وقله تعاىل 5جييء �ا زائدة لتقوية عامل ضعف بالتأخري أو بكونه غري فعل وهي اليت: التقوية .7

: ، وقوله7فتأخر الفعل مما أضعفه فجاءت الالم للتقوية له. 6﴾ُهْم ِلَربِِّهْم يـَْرَهُبونَ  لِلَِّذينَ ﴿ 

 -مع زياد�ا- متعلقة بالعامل الذي قّوته، أل�ا  - مع كو�ا زائدة–، وهي 8﴾فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيد﴿

 .9أفادته التقوية، فليست زائدة حمضة

  

 

                                                           

138املرجع السابق، صمصطفى الغالييين،  1  

  2 .138نفسه، ص 

.106سورة النساء ، اآلية  3  

.139مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص  4  

.77حممد حسني العزة، املرجع نفسه،  ص  5  

.154سورة األعراف، اآلية  6  

77، نفسه، ص حممد حسني العزة  7  

.107سورة هود، اآلية  8  

. 139مصطفى الغالييين، نفسه، ص  9  
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، أي أوحى إليها 1﴾اهَ ى لَ حَ وْ أَ  بَِأنَّ رَبَّكَ ﴿ : أي أّن الالم هنا تعين إىل مثل قوله تعاىل :انتهاء الغاية .8

 .أي إليه ،2﴾ُكلٌّ َيْجِري ِألََجٍل ُمَسمَّى﴿ :أو حنو قوله

، يا َخلالد 3يا َلزيد لِعمرو: وتستعمل مفتوحة مع املشتقات، ومكسورة مع املشتقات له، حنو :االستغاثة .9

 .لِبكر

 : بعد ياء التعجب، تستعمل مفتوحة حنو قول الشاعر امرؤ القيس :التعجب .10

  4فيا لك من ليل كأّن نجومه      بكل مغار الفتل شّدة يذبل

ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َلُهْم َعُدو�ا  آلُ  فَاْلتَـَقطَهُ  ﴿: ولدوا للموت، وحنو قوله تعاىل: أو العاقبة حنو :الصيرورة .11

 .عاقبة التقاطهم أن يكون هلم عدوافكانت .5﴾َوَحَزنً 

 : تأيت  مبعىن على، وهو قسمان :االستعالء .12

، واملعىن يسقطون على 7﴾ َيِخرُّوَن ِلْألَْذقَاِن ُسجًَّدا ﴿: حنو قوله تعاىل :6استعالء وصفي  .أ 

 .وجوههم والذقن هو األقرب لألرض عند السجود، لذلك ذُِكر

َلَهاَوِإْن  ﴿: حنو قوله: استعالء مجازي  .ب  أي فعليها إساء�ا وهو ليس ،  8﴾َأَسْأُتْم فـَ

 .استعالء حقيقيا، وإمنا جمازي

  

  

 

                                                           

.05سورة الزلزل، اآلية  1  

.02سورة الرعد، اآلية  2  

.139مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص  3  

140نفسه، ص  4  

.08سورة القصص، اآلية  5  

.79حممد حسني العزة، املرجع السابق، ص  6  

.107سورة اإلسراء، اآلية 7  

.07سورة اإلسراء، اآلية  8  
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 :، وهلا معنيني1الم الوقت أو التاريخ، مثل خلمس خلون من شعبان: الوقت .13

كتبته لعزة شهر رمضان، : وذلك عندما نطلق على الوقت احلاضر حنو قولنا: معنى عند  .أ 

 .2أي عن عزة شعر رمضان

 .3يقيين من شهر رمضان، أي قبلها لستِّ حنو كتبته  :أو بعدمعنى قبل   .ب 

 : مالك بن نويرةيف رثاء أخيه  متيم بن نويرةتأيت الالم مبعىن مع، حنو قول الشاعر : معنى مع .14

  4فلما تفرقنا كأني و مالكا          لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

  .مبعىن مع طول اجتماع

يف يوم ، 5﴾لِيَـْوِم اْلِقَياَمةِ  َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسطَ  ﴿: حنو قوله تعاىل ،فيتـأيت الالم مبعىن : معنى في .15

 .القيامة

 : هلا ثالثة عشر معىن، وهي :معاني حرف الباء  .ج 

 : ، واإللصاق نوعان6»وهي معناها األصلي وقبل ال بفارقها، وهلذا اقتصر عليه سبويه «: اإللصاق .1

أمسكت بيدك،ومسحت رأسي : احلقيقية، كما يف قولناعن طريق املالمسة : حقيقي  .أ 

 .7بيدي، فهذا إلصاق دقيق

 .مررت بالشرطي، ألصقت مروري مبكان أو بالقرب من الشرطي: ألصاق مجازي  .ب 

وهي اليت تدخل على املستعان به، والذي بواسطته حيصل الفعل حنو، انتقلت بالسيارة، : االستعانة .2

 .8أميستعينا بالسيارة

                                                           

.79حممد حسني العزة، نفسه، ص  1  

.79نفسه،  2  

.79نفسه،  3  

.144مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص  4  

.47سورة األنبياء، اآلية  5  

.175ناصر لوحيشي، املرجع السابق، ص  6  

.55حممد حسني العزة، املرجع السابق، ص  7  

55نفسه، ص 8  
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ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنْـُفَسُكْم  ﴿وقوله تعاىل . 1﴾َفَكال َأَخْذنَا بَذنِْبه﴿ : حنو قوله تعاىل :للتعليالسببية وا .3

 2﴾بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجلَ 

وتسمى ياء النقل، فهي كاهلمزة يف تصيريها الفعل الالزم متعديا، فيصري بذلك الفاعل  :التعدية .4

 . ، أصلها أذهبه4﴾بُِنورِِهم َهَب اهللاذَ ﴿: ، حنو قوله تعاىل3مفعوال

أقسم باهللا : والباء هي حرف من حروف القسم، وجيوز يف ذكر فعل القسم أو تركه، حنو :القسم .5

 .ألتركن املعاصي، أو باهللا ألتركن املعاصي

 .5»بعتك الدار بالفرس«: تعويض شيء بشيء آخر، حنو :العوض .6

 :كقول الشاعر  :البدل .7

  6شّنوا اإلغارة فرسانا وركبانا       فليت لي بهم قوما إذ ركبوا   

  .أي ليت يل بدهلم

َناُهم ِبَسَحرٍ  ﴿:، كقوله تعاىلفيمبعىن : الظرفية .8 يـْ  .7﴾نَّجَّ

 .أي اهبط مع سالم، 8﴾ ِاْهِبْط ِبَسالمٍ ﴿:، حنو قوله تعاىلمع  تأيت مبعىن :المصاحبة .9

ًنا َيْشَرُب ﴿ : ، كقوله تعالى)من(أي مرادفة لــ : معنى من .10 أي يشرب منها ، 9﴾ِبَها ِعَباُد اللَّهِ َعيـْ

 .عباد اهللا

 .، أي عنه10﴾افَاْسَأْل ِبِه َخِبيرً   ﴿: تعاىل قوله حنو :معنى عن .11

                                                           

.40سورة العنكبوت، اآلية  1  

54سورة البقرة، اآلية  2
  

.124السابق، ص مصطفى الغالييين، املرجع  3 
 

17سورة البقرة، اآلية 
4
  

.56حممد حسني العزة، املرجع السابق، ص  5  

.177ناصر لوحيشي، املرجع السابق، ص  6  

.34سورة القمر، اآلية  7  

.48سورة هود، اآلية  8  

.06سورة اإلنسان، اآل ية  9  

.59سورة الفرقان، اآلية  10  
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ِإْن تَْأَمْنُه بِِقْنطَاٍر يـَُؤدِِّه  َمنْ  َوِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ ﴿ : ، حنو قوله تعاىل)على(مرادفة لـــ :االستعالء .12

 .قنطار، مبعىن تأمنه على 1﴾ِإلَْيكَ 

 .2﴾أَلَْيَس اهللا ِبكاٍف َعْبَدهُ ﴿ : كقوله تعاىل  :التأكيد .13

 : هلا مثانية معان: معاني حرف على  .ج 

 : وهو معناها األصلي، وينقسم إىل قسمني :االستعالء .1

َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُتْحَمُلونَ  ﴿: كقوله تعاىل  :حقيقي  .أ   .3﴾َوَعَليـْ

 .، معنوية ليست حقيقية4﴾بـَْعضٍ  بـَْعَضُهْم َعَلىٰ  َفضَّْلَنا﴿  :معنوية  .ب 

 .أي يف عني 5﴾َأْهِلَها مِّنْ  َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلٰى ِحيِن َغْفَلةٍ  ﴿: حنو قوله تعاىل مرادفة يف: معنى في .2

 :كقول الشاعر  :معنى عن .3

  6لَعمُر اِهللا َأعَجَبني رضاها        ِإذا َرِضَيت عليَّ بنو ُقَشير

  .إذا رضيت عين

 .مع حبه7 ﴾ َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِّهِ  ﴿: مرادفة مع، حنو قوله تعاىل: معنى مع .4

 .اكتالوا منهم 8﴾ ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفونَ ﴿ : مرادفة من، كقوله تعاىل: معنى من .5

 .ايته لكمدهل 9﴾َهَداُكمْ  َولُِتَكبـُِّروا اللََّه َعَلى َما ﴿: مبعىن الالم، كقوله تعاىل: التعليل .6

 .10اركب على اسم اهللا: مثل ،مرادفة يف: معنى في .7

                                                           

.75سورة آل عمران، اآلية  1  

.36اآلية سورة الزمر،  2  

.22سورة املؤمنون، اآلية  3  

.21سورة اإلسراء، اآلية  4  

.15سورة القصص، اآلية  5  

.69حممد حسني العزة، املرجع السابق، ص  6  

.177سورة البقرة، اآلية  7  

.02سورة املطففني، اآلية  8  

.37سورة احلج، اآلية  9  

.313، ص 2009اجلزائر، ط -جلميع املراحل التعليمية، دار اهلدى، كني مليلةإبراهيم قالثي، قصة اإلعراب، كتاب يف النحو والصرف  10  
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 : كقول املتنيبأو وفق،  في ىبمعن .8

  1على قدر أهل العزم تأتي العزائم          وتأتي على قدر الكرام المكارم

 : معاني حرف في  . د

 :2وهو أصل معناها وتنقسم إىل أربعة أقسام: الظرفية .1

:       وهي اليت يأيت بعدها اسم ملكان حصول احلدث، حنو قوله تعاىل: الظرفية المكانية  . أ

 .3﴾ )3( ِفي َأْدَنى اْألَْرضِ  )2 (ُغِلَبِت الرُّومُ   ﴿

:        ، حنو قوله تعاىل4وهي اليت تأيت بعدها اسم زمان حصول احلدث :الظرفية الزمانية  . ب

 . 5﴾ِبْضعِ ِفي )3( بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبونَ  ِمنْ  َوُهمْ  ﴿

َلَقْد  ﴿  :وهذه الظرفية حقيقية أل�ا تدل على زمان ومكان، كما أّن هناك ظرفية جمازية يف قوله تعاىل   

  .، وحنو لكم يف اخلري سبيل6﴾ اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َرُسولِ  ِفي َكاَن َلُكمْ 

، مبعىن بسبب ما 7﴾ِه َعَذاٌب َعِظيمٌ َأَفْضُتْم ِفي َما َلَمسَُّكْم ِفي﴿ : كقوله تعاىل  :السببية والتعليل .2

 .أفضتم

، مبعىن مع أمم بسبب ما  8﴾قـَْبِلُكم ِمن أَُمٍم َقْد َخَلتْ  ِفي قَاَل اْدُخُلوا﴿ : يف قوله تعاىل :معنى مع .3

 .أفضتم

 . 9﴾ُجُذوِع النَّْخلِ  ِفي َوَألَُصلِّبَـنَُّكمْ ﴿ : مبعىن على، حنو قوله تعاىل :االستعالء .4

                                                           

.69حممد حسني العزة، املرجع السابق، ص  1  

.71حممد حسني العزة،نفسه، ص  2  

.71نفسه، ص  3  

].3-2[سورة الروم، اآلية  4  

.71حممد حسني العزة، نفسه، ص  5  

].4-3[سورة الروم، اآلية  6  

.21آلية سورة األحزاب، ا 7  

.21سورة األحزاب، اآلية  8  

.31سورة األعراف، اآلية  9  
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 : حنو قول الشاعر :اءمرادف الب.5

  1ويركب يوم الروع مّنا فوارس        يصيرون في طعن األباهر والكلى

 .مبعىن ردوها إىل أفواههم، 2﴾َأفْـَواِهِهمْ  ِفي ﴿ فـََردُّوا أَْيِديـَُهمْ : حنو قوله تعاىل: مرادفه إلى .6

َعُث ﴿: حنو أخدت يف األكل قدر ما أشار الطبيب، مبعىن من األكل، وقوله تعاىل :التبعيضية .7 يـَْوَم نـَبـْ

 .3﴾ِفي ُكلِّ أَُمٍة َشِهيًدا

نْـَيا ِفي ﴿ : أي مالحظة شيء بالقياس إىل شيء آخر، مثل قوله تعاىل :المقايسة .8 َفَما َمتََّع الَحَياَة الدُّ

 . 4﴾اآلِخَرِة ِإالَ قَِليلُ 

ضرب من : ضربه فيمن رغبت، أصله: أخرى حمذوفة، مثل فيالزائدة عوضا من  وهي: التعويض .9

 . رغبت فيه

 .، أي بعد عامني5﴾َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْين ﴿: وهي الزائدة لغري التعريض، حنو قوله تعاىل :البعدية .10

  : تأيت على املعاين التالية: معاني حرف عن. ه

من حيث : وقد تكون إما حقيقية، حنو سرت عن البعد، إما جمازية 6وهو أشهر معانيها: المجاورة .1

 .7﴾َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري ﴿: املعىن، حنو قوله

 .8﴾َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َتْجِزي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيًئا ﴿: حنو قوله تعاىل :البدل .2

                                                           

.136مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص  1  

.09سورة إبراهيم، اآلية 2  

.89سورة النحل، اآلية  3  

.38سورة التوبة، اآلية  4  

14سورة لقمان، اآلية  5  

14، ص)ط.د(، 1987مطبعة املدين، جدة، أبو أوس إبراهيم الشمسان، حروف اجلر دالال�ا وعالقا�ا،  6
  

.124سورة طه، اآلية   7  

.48سورة البقرة، اآلية  8  
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َراِهيَم ِألَبِيهِ اْسِتْغَفاُر  َما َكانَ  ﴿: حنو قوله تعاىل: التعليل .3 ، أي 1﴾ِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاهُ  ِإبـْ

 .إال بسبب موعدة وعدها إياه

  .على نفسه أي، 2﴾َمْن يـَْبَخْل فَِإنََّما يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسهِ  ﴿:حنو قوله تعاىل :بمعنى على .4

 .أي حاال بعد حال، 3﴾لَتَـرَْكُبنَّ طَبَـًقا َعْن طََبقٍ  ﴿: حنو قوله تعاىل :التعدية .5

 . حنو أنا ال أتقاعس عن احملافظة على شرف أميت، أي يف احملافظة :4الظرفية .6

 .، أي من عباده5﴾﴿ َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِده: حنو قوله تعاىل :مرادفة من .7

 .، أي باهلوى6﴾َوَما يـَْنِطُق َعِن الَهَوى﴿ : حنو قوله تعاىل :مرادفة الباء .8

 .7»حنو رميت عن القوس، أي بالقوس« :االستعانة .9

ِإنِّي ﴿ : حنو قوله تعاىل: 8الكاف معناها التشبيه وتستعمل أحيانا امسا مبعىن مثل: معنى حرف الكاف. و

  .9﴾َأْخِلُق َلُكم ِمَن الِطيِن َكَهِيَئِة الطَْيرِ 

  .، أي بسبب هدايته لكم10﴾َكَما َهَداُكمْ َواذُْكُروُه   ﴿: حنو قوله تعاىل: التعليل والسببية: الثاني -2

  .11، أي على احلال اليت أنت عليها»كن كما أنت« : حنو: االستعالء: الثالث - 3

                                                           

  1 .114سورة التوبة، اآلية

.38سورة حممد، اآلية  2  

.19سورة االنشقاق، اآلية  3  

.169ابن هاشم األنصاري، املرجع السابق، ص  4  

.25سورة الشورى، اآلية  5  

.03سورة الروم، اآلية  6  

.514، ص9، ط2، القاهرة،ج)ت.د(عباس حسن، النحو الوايف، دار املعارف،  7  

.184ناصر لوحيشي، ذهبية بوريس، املرجع السابق، ص  8  

.49سورة آل عمران، اآلية  9  

.198سورة البقرة، اآلية  10  

.519عباس حسن، نفسه، ص  11  
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، أي ليس مثله شيء، فالكاف هنا زائدة تفي 1﴾ءيْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   لَْيسَ ﴿ : حنو قوله تعاىل :التوكيد -

  .2التوكيد

ومعانيها  3أل�ما يف األصل الواحد ، ومذ صلها منذ وقد مجعنامها سوية: معنى حرف مذ، منذ. ز   

  : عدة

ما رأيك مذ، أو منذ األسبوع : حنو قولك«  4»يف احلاضر  من يكونان البتداء الغاية الزمانية مبعىن«

  .حنو قولنا ما قابلتك مذ أو منذ يومنا. 5احلاضر فيومبعىن يف  »املاضي

ما رأيتك منذ : " اسم جمرور نكرة، معدودة لفظا، حنو قولناإذا جاء بعدها : وتكون مبعىن من وإىل معا« 

، فاألمد هو جزء من كل جزء من "ما رأيتك مذ أو منذ أمد: " أو معدودة معىن، حنو قولنا"ثالثة أيام

  .6»الزمن

  : ويكون حرف جر جيب أن تتوفر شروط، هي   

 .أن يكون جمرورها ماضيا أو حاضرا .1

 .مذ البارحة/ ما رأيتك منذ. أن الفعل قبلها ماضيا منفيا .2

 .ماضيا فيه معىن التطاول واالمتداد .3

  

  

  
                                                           

.11سورة الشورة، اآلية  1  

.53حممد حسني العزة، املرجع السابق، ص  2  

.81نفسه، ص  3  

.185ناصر لوحيشي، ذهبية بوريس، املرجع السابق، ص  4  

.185نفسه، ص  5  

.82حممد حسني العزة، نفسه، ص  6  
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   1.معناها التقليل أو التكثري :ربّ . ح

  . 2»يا رّب كاسية يف الدنيا، عارية يوم القيامة« : يف التكثري حنو قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم   

  : 3ويف التقليل لقول الشاعر   

  وذي ولد لم يلده أبوان   أال رّب مولود وليس له أب     

  .آدم عليه السالم، واملولود الثاين هو أبونا عيسى عليه السالمواملولود األول هو سيدنا 

  :ومن أحكام رّب    

 .4»وميكن أن يسبق بالواو، أو بأال االستنتاجية، أو بيا« : تصدرها الكالم .1

 .ال تدخل إال على النكرة، وال تفصل بينهما نكرة .2

، وقد يبقى جمرورها، »رمبا ينجح ا�دّ « : ا الكافة الزائدة على رّب فتكفها عن العمل، حنوقد تدخل م   

  :5ما بعدها جمرورا ، وذلك قليل كقول الشاعر

  ربما ضربة بسيف صقيل      بين بصرى وطعنة نجالء

 .وصاحب نبهته لينهض: وتظهر بعد الواو والفعل، فتجّر مضمره، حنو .3

  : وتأيت على املعاين التالية: معاني حرف إلي. ط

  

                                                           

.179ناصر لوحيشي، ذهبية بوريس، املرج السابق، ص  1  

.127، ص 2008 1، ط2007عمان،  -فهد خليل زايد، احلروف معانيها وخمارجها واصوا�ا يف لغتنا العربية، دار يافا العلمية 2  

128نفسه، ص  3  

.128نفسه، ص 4  

.84حممد حسني العزة، املرجع السابق، ص  5  



 حروف الجر ومعانيها: الفصل األول

 

25 
 

، أي أمتوا الصيام حىت 1﴾ليْ ى اللَّ لَ إِ  امَ يَ وا الصِّ مُ تِ أَ  مَّ ثُ ﴿ : حنو قوله تعاىل: انتهاء الغاية الزمانية )1

 .انتهاء النهار

أي . 2﴾ِمَن المسِجِد الَحَراِم ِإَلى الَمْسِجِد اَألْقَصى ﴿حنو قوله تعاىل: انتهاء الغاية المكانية

  .املسجد احلرام و�اية املسجد األقصىبداية 

أَْنَصاِري ِإَلى ﴿ َمْن :وذلك اذ ضمت شيئا إىل آخر كنحو قوله تعاىل« : المعية أو المصاحبة )2

إذ مجع : والذود حنو ثالثة إىل عشر، واملعىن »وقوهلم الذود إىل الذود إبل، والذود إبل  ﴾،اهللا

 .3»القليل إىل مثله صار كثريا

وهب املبينة لفاعلية جمرورها بعدما يفيد حبا أو بعضا من فعل تعجب أو الندم  :التبيين )3

وحنو املوت أحّب إيل  5﴾انَ ا مِ ينَ بِ ى أَ لَ إِ  بُّ حَ أَ  وهُ خُ أَ وَ  فَ وسُ يُ وا لَ الُ قَ  ذْ إِ ﴿ : ،حنو قوله تعاىل4تفضيل

 .من عيش الذل

 ، وقيل النتهاء6حنو قولك األمر إليك، أي لك :مرادفة لمعنى الالم )4

 7: ذكره مجاعة يف قول النابغة الذبياين: في موافقة  )5

  فال تتركني بالوعيد كأنني     إلى الناس مطلّي به القار أجرب

  .أي يف يوم القيامةلََيْجَمَعنَُّكم ِإَلى َيِوم الِقَياَمْة﴾، ﴿ :ويف قوله تعاىل

  

                                                           

.187سورة البقرة، اآلية  1  

.01سورة االسراء،  2  

.156ابن هاشم األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعرايب، ص  3  

.156نفسه، ص  4  

.08سورة یوسف، 
5
  

.89ص فهد خليل زايد، املرجع السابق،  6  

.156ابن هاشم األنصاري، نفسه، ص  7  
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 :أبو كبير الهذليكقول الشاعر : عنموافقة  )6

  1وذكره        أشهى إلّي من الرحيق السلسلأم ال سبيل إلى الشباب، 

  .أي أشهى عندي

 : كقول الشاعر: معنى من )7

  2تقول وقد عاليت بالكور فوقها       أيسقى فال يرى إلى ابن أحمرا

  .أي فال يرون من

  .3﴾مهِ يْ لَ ى إِ وَ هْ تَـ  اسِ النَ  نَ ة مِ دَ ئِ فْ ل أَ عَ اجْ فَ ﴿حنو قوله : التوكيد )8

   :خال، عدا، حاشا. ي

  :املصدرية أوال تسبق، ومن أحكامها" ما"وهذه احلروف عندما تسبق بــ   

 .إذا سبقت ما املصدرية هذه احلروف، فال تصبح حرف وإمنا فعل، فهي ال تدخل إال على الفعل  .أ 

 : املصدرية، فهي إما" ما"وإذ مل تسبقها   .ب 

 .نصوباالستثناء واالسم الذي بعدها يعرب مستثىن م إالأفعال ماضية هلا معىن  .1

جاء القوم خال علي، فجر االسم بعدها على أنه جمرور حبرف : حرف جر شبيه بالزائد، حنو .2

 .4اجلر، خال لفظا منصوبا حمال على أنه مستثىن، فاجلر �ن، إذن لفظي

أمهل التالميذ حاشا : نستعمل حاشا لالستثناء فيما ينزه فيه املستثىن عن املشاركة املستثىن هعنه، فنقول   

  .فاالمهال عنه وال نقول صلى القوم حاشا زيد، ألّن الصالة ال يتنزه عنه زيد،

                                                           

.158املرجع السابق، ص  1  

.89فهد خليل، املرجع السابق، ص  2  

37سورة إبراهيم،  3  

.85حممد حسني العزة، املرجع السابق، ص  4  
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  : معنى حرف حتى. س

إذا سبقت فعل كانت حرف نصب، وإذا سبقت اسم كانت حرف عطف أو جر، وتكون للمعاين    

  :التالية

 : سواء كانت مكانية أو زمانية، حنو1وهو الغالب :انتهاء الغاية .1

  .مشيا حىت البيتسرت مشيا دهبت : مكانية

  .2﴾َسَالٌم ِهَي َحَتى َمْطَلِع الَفْجر﴿: زمانية

 . 3يف االستثناء، وهذا أقلها، وقل من يذكره إال، ومبعىن التعليل .2

 : 4حنو قول الشاعر: بمعنى إلى .3

  أنت حتاك تقصد كل فّج        ترجي منك أنها ال تجيب

  : ومن معانيه: معنى حرف على. ع

 : وهي نوعان حقيقي وجمازي: االستعالء .1

َها َوَعَلى الُفْلِك ُتْحَمُلون ﴿ :حنو قوله تعاىل االستعالء احلقيقي،   .5﴾َوَعَليـْ

  . 6﴾﴿ تِْلَك الرُُّسل َفَضْلَنا بـَْعَضُهم َعَلى بـَْعض: حنو قوله تعاىل: ا�ازي

:          وقوله تعاىل 7﴾مهِ مِ لْ ى ظُ لَ س عَ اِ للنَ  ةٍ رَ فِ غْ مَ و ذُ لَ  كَ بَّ رَ  نَّ إِ وَ ﴿: حنو قوله تعاىل: المصاحبة .2

 .8﴾ايرَ سِ أَ ا وَ يمً تِ يَ ا وَ ينً كِ سْ مِ  هِ بِّ ى حُ لَ عَ  امَ عَ طَ ال نَ و مُ عِ طَ يُ  ﴿

                                                           

.244ابن هاشم األنصاري، املرجع السابق، ص  1  

.05سورة القدر، اآلية  2  

.244ابن هاشم األنصاري، نفسه، ص  3  

.244نفسه، ص  4  

.22سورة املومنون، اآلية  5  

.53سورة البقرة، اآلية  6  

06سورة الرعد، اآلية  7  

04اإلنسان، اآلية  8  
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 : كقول الشاعر: بمعنىعن .3

  1إذا رضيت علي بنو قشير      لعمرو اللع أعجبني رضاها

  .مبعىن رضيت عين

 .2﴾﴿ َولُِتَكِبُروا اهللا َعَلى َما َهَداُكم: التعليل .4

 .يف حني غفلة، 3﴾َوَدَخَل الَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلها﴿: الظرفية في .5

 .4﴾الِذيَن ِإَذا اكَتاُلوا َعَلى الَنِاس َيْستَـْوُفون﴿ :حنو قوله تعاىل:معنى من .6

 : حنو قول الشاعر املتنيب :معنى الباء  .7

  

  5بال أملوما صبابة مشتاق بأمل على أمل        من اللقاء كمشتاق 

  .6وقولنا على اسم اهللا، وعلى بركة اهللا   

 : حنو قول املتنيب: حسبمعنى ب .8

  7على قدر أهل العزم تأتي العزائم       وتأتي على قدر الكرام المكارم

  : تأيت على املعاين التالية :معنى حرف الواو. ف

  .8﴾َولََياِل َعْشر 1َو الَفْجرُ ﴿ : حنو قوله تعاىل: أحدها واو القسم

  :وواو رّب، حنو قول الشاع
                                                           

.284ابن هاشم األنصاري، السابق، ص  1  

.37احلج، اآلية  2  

15الضحى، اآلية 3  

  02املطففني، اآلية 8

.70حممد حسني العزة، السابق، ص  5  

70نفسه، ص  6  

70صنفسه،  7  

].2-1[سورة الفجر، اآلية  8  
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  1وليل مكوج البحر أرخى سدوله        علي بأنواع الهموم ليبتلي

  .2﴾تَا اهللا َألِكيَدَن َأْصَناَمُكمْ ﴿ : تأيت مبعىن القسم، حنو قوله تعاىل: معنى حرف التاء  

  : 3املصدري معناها التعليل وا تر إال ما االستفهامية، واملصدر املؤول من احلرف: معىن حرف كي

 .كيف تطمعون باحلب وأنتم عصاة: تكون امسا خمتصرا من كيف، كقوله -1

، أي مله كما تدخل على ما املصدرية، "كميه"تدخل على ما االستفهامية : أن تكون مبنزلة الم التقليل -2

 : حنو قول الشاعر

  4إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما       يراد الفتى كيما بضر وينفع

 .5﴾مْ كُ اتَ افَ ى مَ لَ وا عَ لُ أَ سْ  تَ َال  يْ كَ لِ ﴿: يف قوله تعاىل: وتأيت مبنزلة أن املصدرية -3

أصلي لنيل رضا ريب، وقد حتذف : حنو أصلي لكي أنال رضا ريب، والتقدير: وقد سبق كي الم اجلر

يبطل واملصدر املؤول من كي وعملها ال . 6﴾ انهَ يْ عَ  رَّ قَ تَـ  يْ كَ   كَ مِّ ى أُ لَ إِ  اكَ نَ عْ جَّ رَ فَـ  ﴿: يف قوله تعاىل

 .وما بعدها يكون يف حمل جر بالم مقدرة

                                                           

.181ناصر لوحيشي، ذهبية بوريس، املرجع السابق، ص  1  

.57سورة األنبياء، اآلية  2  

.365م، ص 1998 -هـ1418، 1لبنان، ط -ابن هشام األنصاري، املغين اللبيب عن كتب األعرايب، دار الكتب العلمية، بريوت 3  

.86حممد حسني العزة، نفسه، ص  4  

.23احلديد، اآلية  سورة 5  

.40سورة طه، اآلية  6  



  

 

  :ثَّانيالفصل ال

 معاني حروف اجلر

  يف سورة الصافات
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  التعريف بسورة الصافات: المبحث األول   

 ﴿: قال اهللا عزَّ وجلَّ       ﴾ 

، حيث يذكر ابن عاشور رمحه 1الواو هنا للقسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خمصوصة     

وكتب السنة ويف املصاحف ، وبذلك مسيت يف كتب التفسري، "الصافات" اهللا أنَّ امسها املشهور املتفق عليه 

  .2كلها، ومل يثبت شيء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تسميتها

، ومل يذكر شيئا وقد راجعنا كتاب اإلتقان يف علوم القرآن للحافظ جالل الدين السيوطي رمحه اهللا تعاىل   

تسمى  رة الصافاتعن تسمية سورة الصافات، أو وجد اسم ثان هلا، ويذكر البقاعي رمحه اهللا أنَّ سو 

﴿ :، وذلك لقوله تعاىل"الزينة"               ﴾3 ،أنَّ هذا االسم مل جند له  إال

أثرا يف موضع آخر، ومل يذكره أي أحد من العلماء فيما اطلعنا عليه، كما أننا مل نعثر على اسم ثان غري 

  ".الصافات"اسم 

﴿: قال ابن جزي الكليب رمحه اهللا يف قوله تعاىل      ﴾ ، تقديره واجلماعات الصافات، مث

كة اليت تصف يف السماء صفوف العبادة هللا، وقيل هو من يصف من بين آدم ئاختلف فيها فقيل هي املال

﴿ :يف الصلوات واجلهاد، واألول أرجح لقوله تعاىل حكاية عن املالئكة      ﴾4.  

ويذكر ابن عاشور رمحه اهللا أنَّ وجه تسميتها باسم الصافات وقوع هذا اللفظ فيها باملعىن الذي أريد      

، لكن مبعىن آخر إذا أريد هنالك صفة الطري، " امللك" أنه وصف املالئكة، وإن كان قد وقع يف سورة 

هي " الصافات:"عود وغريه، وقال ابن مس"الصافات"نزلت بعد سورة " امللك"على أنَّ األشهر أنَّ سورة 

املراد صفوف بين آدم يف القتال يف سبيل اهللا، : املالئكة تصف يف السماء لعبادة اهللا عزَّ وجلَّ، وقالت فرقة
                                                           

  .365، ص 1، ط2003عنيزة، دار الثريا،  -حممد بن صاحل بن عثيمني، تفسري القرآن الكرمي، اململكة العربية السعودية  1

  .81، ص3، ج1984، 1التونسية، ط حممد الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، دار  2

  .408، ص1987الرياض، مكتبة املعارف،  -إبراهيم بن عمر البقاعي، مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، اململكة العربية السعودية  3

  .325، ص1، ط5لبنان، ج -ابن جزي الكليب، التسهيل يف علوم التنزيل، دار األرقم، بريوت   4
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﴿الفتتاحها بالقسم اإلهلي  "بالصافات"واللفظ حيتمل أن يعم املذكورات كلها، فقد مسيت   

 ﴾ 1يف السَّماء، اليت هي املالئكة املصطفة.  

، 2واخلمسون يف تعداد نزول السور، وكان نزوهلا بعد سورة األنعام وقبل سورة لقمان وهي السادسة   

ومعىن ذلك أنَّ نزوهلا كان يف السنة الرابعة أو اخلامسة من البعثة، ألن نزول سورة األنعام كان يف السنة 

  .الرابعة

عند ) 181(املفسرين، وتعدادها مائة وواحدة ومثانون وهي مكية ال خالف يف ذلك بني مجهور     

البصريني، ومائة واثنتان ومثانون عند غريهم، وتعترب هذه السورة من حيث عدد اآليات هي السورة الثالثة 

  . 3من السور املكية، وال يفوقها يف ذلك سوى سوريت األعراف والشعراء

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .22، ص5لبنان، ج- ثعاليب املالكي، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتعبد الرمحن ال  1

  .82ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، املرجع السابق، ص   2

.64، ص23لبنان، ج -شهاب الدين حممود األلوسي، روح املعاين، دار إحياء الرتاث، بريوت  3  



 معاني حروف الجر في سورة الصافات: ثانيال فصلال

 

33 
 

  ا ولما بعدهامناسبة السورة لما قبله: ثانيالمبحث ال

  :)سورة يس(مناسبة السورة لما قبلها  .1

تلك إال النتفت تقوم املناسبة بني السورة وما قبلها وما بعدها على أساس أن ترتيب السور توقيفي، و     

أن علم املناسبة مبين على أن ترتيب السور توقيفي وهذا «: الصلة بني السور بعضها وبعض، يقول الزركشي

تارة  ىاعتربت افتتاح كل سور وجدته يف غاية املناسبة ملا ختم به السورة قبلها، مث هو خيفراجح، و إذا 

  . 1»ويظهر أخرى

وقد وجد اختالف بني العلماء حول كون الرتتيب توقيفي أو اجتهادي، غري أن الراجح يف هذه املسألة     

  : 2هو القول بالتوقيف يف ترتيب السور و ذلك ألسباب منها

  .قلية والعقلية اليت يستند إليها هذا القولناألدلة القوة  -1

كون ما ورد من نصوص توحي لدى بعض الصحابة، تدل على أن ترتيب تلك املصاحف كان اختيارا   -2

  .صحا�ا، وسرعان ما تركوها إىل املصحف األم بعد اجلمع على حرف واحد أمن 

رتتيب ال خيص إال هاتني الكون حديث عثمان يف التوبة واألنفال الذي عليه مدار القول باالجتهاد يف   -3

حديث مل يصح لدوران إسناده يف كل رواياته على يزيد الفارسي، وهو مذكور بعد حسب، وهو فالسورتني 

  .لدى البخاري من الضعفاء

ور ضيق، ذلك التفاقهما على توقيفية ترتيب إن نطاق االختالف بني الفريقني يف ترتيب الس -4

واالختالف وارد يف الرتتيب الداخلي لتلك ا�موعات  ،سورية كالطوال مث املثاين، مث املفصل اتجمموع

، أن من أسرار القرآن الكرمي مناسبة فاحتة )سورة يس(فحسب، و تظهر أيضا يف مناسبة السورة ملا قبلها 

                                                           

  .38، ص2006بدر الدين الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق أليب الفضل الدمياطي، دار احلديث، القاهرة،   1

  .118، ص 2009آدم مببا، أمساء القرآن الكرمي وأمساء سوره وآياته، مركز مجعية املاجد للثقافة والرتاث، ديب،   2
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﴿قوله  أن منها ما يظهر تعلقها به لفظا كما قيل يف حىت، قبله اليتالسورة خبامتة    

 ﴾1  ،﴿   ﴾2.  

﴿ حيث يذكر الزخمشري، يف قوله تعاىل         ﴾ »فجعلهم كعصف : متعلق ما قبله، أي

يتعلق معىن البيت بالذي قبله تعلقا ال وهو أن : مأكول إليالف قريش، وهذا مبنزلة التضمني يف الشعر

ب أيب سورة واحدة بال فصولوا املعىن أنه أهلك احلبشة الذين قصدوهم ليستمع عيصح إال به، ومها يف مص

 ئظم هلم األمن يف رحلتهم فال جيرت تني احرتام، حىتَّ  الناس بذلك، فيتهيبوهم زيادة �يب وحيرتموهم فضل

  .3»عليهم أحد

من جليل التنبيه وعظيم اإلرشاد ما يهتدي به املوقف باعتبار بعضه، ويشتغل " يس" وملا تضمنت سورة

أتبعها تعاىل  ،املعاند واجلاحدأنف لواحد رغم ااملعترب يف حتصيل مطلوبه وغرضه، ويشهد بأن امللك إمنا هو 

﴿ :بالقسم على وحدانيته فقال تعاىل                  

                    ﴾4   .  

وكما تظهر مناسبة السورة ملا قبلها أيضا أن فيها تفصيل أن فيها تفصيل أحوال القرون الغابرة اليت      

  ﴿ :يف السورة السابقة يف قوله تعاىلأشري إليها إمجاال              

      ﴾5  ، كما أن فيها تفصيل أحوال املؤمنني وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة، مبا أشري

إليه إمجاال يف السورة اليت قبلها، واملشاكلة بني أوهلا وآخر سابقتها، إذ ال يتم ما تعلقت به اإلرادة إجيادا 

                                                           

  .05سورة الفيل، اآلية   1 

  .01سورة قريش، اآلية   2 

  .435، ص 6لبنان، ج-أبو القاسم جار اهللا الزخمشري، تفسري الكشاف، دار املعرفة، بريوت  3 

  .5- 1: سورة الصافات، اآليات  4 

.31سورة يس، اآلية   5   
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﴿: ىل ذلك قوله تعاىلإ كما يشري  ،وإعداما إال إذا كان املريد واحدا           

 ﴾1  

  ):صسورة ( بعدهامناسبة السورة لما  .2

 ﴿: ختمت سورة الصافات بقوله تعاىل                 

                     

                      

                         

                 ﴾2.  

لنيب صلي اهللا عليه وسلم أن يتوىل  عنهم حىت يأيت أمر لوأمر  ،د اهللا الغالبونجنأن  ىوفيها تأكيد عل   

ن قاعدة ألو  ب وال قتل فيها،حر ما غلب بين يف  :رمحه اهللا  نوجل  بالنصر لعباده، وعن احلس عزَّ  اهللا

واحلكم احملنة و  شوب من االبتالءوأساسه والغالب منه، الظفر والنصر، وإن وقع يف تضاعيف ذلك  أمرهم

  . 3»آلخرةمل ينتصروا يف الدنيا نصروا يف ا إن«: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهماالغالب، 

   ﴿ :بقوله" ص"وبدأت سورة                      

                ﴾4 .  

  

                                                           

.22ألنبياء، اآلية سورة ا  1  

  .182-171: ، اآلياتسورة الصافات  2

  .236السابق، ص الزخمشري، الكشاف، املرجع   3

  .3-1: سورة ص، اآليات  4
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ن إو  ،ن رئي أ�م ضعفاءإو  اهللا هم الغالبون،أنَّ جند خر الصافات من آذكر يف  واملقصود منها بيان ما   

خرها سالمة للفريقني ألنه سبحانه واحد لكونه حميطا بصفات الكمال كما أفهمه آ ،تأخر نصرهم غلبة

  .1خر الصافات من التنزيه واحلمد وما معهماآ

  

                                                           

  . 321، ص16لبنان، ج- إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر، حتقيق عبد الرزاق غالب، دار الكتب العلمية، بريوت  1 
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  معاني حروف الجر في سورة الصافات: المبحث الثالث 

الفصل برصد حروف  بعد أن حبثنا يف تعريف حروف اجلر ومعانيها يف الفصل األول، فسنقوم يف هذا  

  : اجلر واستعماال�ا يف سورة الصافات موضحا معانيها، وذلك على النحو التايل

  ﴾)1(افَّ صَ  اتِ افَّ الصَّ  وَ  ﴿: يف قوله تعاىل

  1.واو القسم، حرف جر، معناه القسم للتعظيم يتعلق بفعل حمذوف أقسم: الواو   

، أي أقسم اهللا تعاىل بالصافات، أقسم اهللا تعاىل بصفوف املالئكة الذين القسم والواو فيها يفيد معىن   

ولنا ، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خمصوصة، فق2يف الصالة يف السماوات، كصفوف املؤمنني

فالواو أكثر . الواو، الباء، التاء: ، هذه هي الفائدة القسم، وحروف القسم ثالث»تأكيد السيء«

  .3استعماال، لكنها ال تدخل إال على الظاهر، واليذكر معها فعل القسم

َيا اءَ مَ ا السَّ نَّ يـَّ ا زَ نَّ إِ ﴿ نـْ   .﴾باكِ وَ الكَ  ةٍ ينَ زِ بِ  الدُّ

والباء فيها تفسري معىن التعليل أو السببية، أي زينا السماء بسبب زينة حرف جر مبين على الكسر، : الباء

أي إنا بقدرتنا وفضلنا زينا السماء الدنيا ، االستعانة، الباء مبعىن محمد سيد طنطاوي، قال 4الكواكب

  .5اليت ترو�ا بأعينكم بالكواكب

  ﴾دارِ مَ ٍن اطَ يْ شَ  لِّ كُ   ِمنْ ا ظً فْ حِ وَ ﴿ 

  .نالسكو حرف جر مبين على : من

                                                           
،ص 1، ط208فخر الدين قباوة، املفصل يف القرآن الكرمي املشهور بتفسري اجلاللني، مكتبة لبنان ناشرون، : جالل الدين احمللي، جالل الدين السيوطي، تح 1

1591.  
  .109، ص 1، ط3م، ج1993 -1413بريوت، دار الكتب العلمية، أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي، تفسري السمرقندي املسمى ببحر العلوم،  2
  .09، ص1م، ط2003ه،1424حممد بن صاحل العثيمني، تفسري القرآن الكرمي، دار الثريا للنشر، اململكة العربية السعودية، عنرية،  3

.88، ص 22، ج1984حممد الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر،  4  

.69، ص12، ج1998حممد سيد طنطاوي، تفسري الوسيط، القاهرة، دار النهضة، مصر،  5
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أي : ، واملقصود من هذه اآلية1، أي صانه، محاه، حرسه من كّل شيطانالتعديةومن فيها يفيد معىن 

  .2حفظنا السماء حفظا تاما من كّل شيطان عاد متمرد عن الطاعة

  ﴾)8(بٍ انِ جَ  لِّ كُ   نْ مِ  ونَ فُ ذَ قْ يُـ ى وَ لَ عْ  األَ َأل المَ  ىلَ إِ  ونَ عُ مَ سَّ  يَ َال ﴿ 

  . حرف جر: إلى

املتعدي بنفسه يفيد اإلدراك، واملتعدي بإيل يفيد االصغاء : الزمخشري ، قالالتعديةإىل تفيد هنا معىن   

وتعدية السماع بإىل لتضمنه معىن اإلصغاء مبالغة لنفيه و�ويال ملا مينعهم : ، وصرح البيضاوي3مع اإلدراك

  .4عنه

  .حرف مبين على السكون: من

، وقال ابن كثري، أي من  5تفيد هنا معىن ابتداء الغاية املكانية، أي من أي جهة صعدوا ليسرتقوا السمع من

  .6كل جهة يقصدون السماء منها

من مكان كذا وكذا إىل : فتكون البتداء الغاية من األماكن، وذلك قولك) من(أما و «: جاء يف الكتاب   

، إذن 7»األمساء سوى األماكن مبنزلتها ن فالن إىل فالن، فهذهمكان كذا وكذا، ونقول إذا كتبت كتابا، م

�ا ابتداء يف الزمان مثل املكان، وقد أورد ابن يعيش شواهد الكوفيون وبعض البصريني يذهبون إىل كو 

  .أخرى، وذكر أن الذي ال يذهب إىل جواز ذلك لتأويل اآليات و أبيات الشعر

  
                                                           

.103، ص )د،ت(أنطون بقيقانو، تعدي األفعال، دار املراد،  1  

.398،ص 1، ط4م،ج1994 -ه1415أبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم،  2  

.336، ص 3،ج)د،ت(، دار الفكر، )م.د(جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، الكشاف، أبو القاسم  3 
 

.290، ص1، ط2، ج1988 -هـ1408ناصرالدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، بريوت، دار الكتب العلمية،  4  

.365، ص2، ط6م، ج2001 -هـ1422كثري، حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن، بريوت، دار ابن   5  

.03، ص4، ج)ت.د(أبو الفداء إمساعيل ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، القاهرة، دار الفكر،  6  

، 2طم، 1982 -ه1402أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنري، تح عبد السالم هاوةن، الكتال كتاب سبويه، مكتبة اخلاجني، القهرة، دار الرفاعي بالرياض،  7

   .224ص
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  ﴾)9(ُهْم َعَذاٌب َواِصٌب لَ ُدُحورًا وَ ﴿

  .حرف جر مبين على الفتح: الالم

والالم فيها تفيد معىن شبه املِلك، ويعرب عنه باالختصاص واالستحقاق، أي جلذه الشياطني املسرتقة    

  .1السمع عذاب من اهللا واصب

، وقد جعل املرادي الم 2»والم اإلضافة،ومعناها امللك واستحقاق الشيء« : جاء يف الكتاب   

لالم املِلك كما جعل الم االستحقاق قسيما لالم امللك، ولكنه عّد  الم االختصاص االختصاص قسيما 

  .3أصال للمعاين، ولذا قدمها على امللك واالستحقاق

  ﴾)11( ِطيٍن َالِزبٍ  ِمنْ فَاْستَـْفِتِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا َأْم َمْن َخَلْقَنا ِإنَّا َخَلْقَناُهْم ﴿

  .4السكون، وتفيد هنا ابتداء الغاية، يعين خلقنا آدم من نسله من طني محئةحرف جر مبين على : من

بُوَن  ِبهِ َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل الَِّذي ُكْنُتْم ﴿   ﴾)21(ُتَكذِّ

  .حرف جر مبين على الكسر: الباء

: قال املرادي الباء فيها يفيد معىن التأكيد أو الزيادة، أي هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، حيث

  .5وزياد�ا مع مقيسة مع كثر�ا

  )23(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَجِحيِم 

  . حرف جر مبين على السكون :من

                                                           

.473، ص 3، ط10م، ج1999 -ه1420ابن جرير الطربي، تفسري الطربي، بريوت، دار الكتب العلمية،  1  

.217أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنري، املرجع السابق، ص  2  
م، 1992-ه1413دار الكتب العلمية، فخر الدين قباوة وحممد ندمي فاضل، بريوت، : بدر الدين احلسن بن قاسم، اخلري الداين يف حروف املعاين، تح 3

   .96ص

.12، ص )املسمى حبر العلوم(أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي، تفسري السمرقندي  4  
.310بدر الدين احلسن بن قاسم، اجلىن الداين يف حروف املعاين، ص   5 
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هنا فيها يفيد معىن بيان اجلنس، يعين من الشياطني الذين أضلوهم، ويقال كل معبود زكل من يطاع  منو 

  ]30-احلج[﴾انِ ثَ وْ األَ  نَ مِ  سَ جْ وا الرِّ بُ نِ تَ جْ اَ ف ﴿: وكدليل نذهب إليه للتوضيح يف قوله تعاىل. 1يف املعصية

  .2فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن: مكا�ا ألن املعىن) الذي(العالمة الدالة على اجلنس أن حيسن جعل    

  .حرف جر: إىل

حرف إىل فيها معىن انتهاء الغاية املكانية، يعين إىل طريق اجلحيم، واجلحيم من النار، ويقال إىل وسط    

وأما إىل فمنتهى البتداء « : قال سبويه4اء الغاية يف الزمان واملكان وغريمها وهو أصل معانيها، انته3اجلحيم

  .5»من كذا إىل كذا: الغاية تقول

  ﴾)25(تـََناَصُروَن َما َلُكْم َال ﴿

  .حرف جر: الالم

. 6والالم فيها يفيد معىن شبه امللك، ويعرب عنه باالختصاص واالستحقاق أي ال ينصر بعضكم بعضا   

وقد جعل املرادي الم االختضاض قسيما لالم امللك كما جعل الم االستحقاق قسيما لالم امللك، ولكنه 

  .7ها على امللك واالستحقاقعّد الم االختصاص أصال للمعاين، ولذا قدم

واملعىن يف شبه امللك من املعاين املذكورة لدى املرادي عندما عدها أ�ا تدور يف معىن الم االختصاص    

  .، وهذا ملك جمازي8أدوم ما تدوم يل: واالستحقاق، حيث جاء مبثال على شبه امللك مثل

                                                           

.113، ص)املسمى حبر العلوم(تفسري السمرقندي أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي،   1  

.310بدر الدين احلسن بن قاسم، املرجع السابق، ص  2
 

.113، نفسه، ص أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي  3  

.385بدر الدين احلسن بن قاسم، نفسه، ص  4  

..231أبو بشر عمرو بن عثمان بن قبنر، الكتاب كتاب سبويه، ص  5  

447، ص 1، ط3م، ج1990 -هـ1410باحلاج بن سعيد شوخيي، تفسريكتاب اهللا العزيز، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، : هود بن حمكم اهلواري، تح 6  

.96بدر الدين بن قاسم، نفسه، ص  7  

.96نفسه،  8  
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َبَل بـَْعُضُهْم ﴿   ﴾27(بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن  َعَلىَوَأقـْ

  .حرف جر: على

، ويف كالم سبويه إشارة أىل العلو 1، أي االنس والشياطنيمجازياأو  االستعالء معنوياعلى فيها يفيد معىن 

  .2احلسي والعلو املعنوي أو العلو احلقيقي والعلو ا�ازي

  ﴾)28(اْلَيِميِن  َعنِ قَاُلوا ِإنَُّكْم ُكْنُتْم تَْأُتونـََنا ﴿

  .حرف جر: عن

عن فيها يفيد معىن مرادفة املعىن، أي تأتوننا من اليمني، لذا املقصود من هذه اآلية، أنكم كنتم تأتوننا    

  .3من جهة اخلري والسعادة

وبعض العلماء يرى أّن املراد باليمني هنا اليمني الشرعية اليت هي القسم، وعن مبعىن الباء، تأتوننا  

  .4باليمني

  ﴾)30(َبْل ُكْنُتْم قـَْوًما طَاِغيَن ُسْلطَاٍن  ِمنْ ْيُكْم َعلَ  لََنا َكانَ َوَما  ﴿

  . حرف جر: الالم

من ملك فنقهركم به على : ويف شرح آخر أي. ، أي ما كان عندنا حجة لكالمِ والالم فيها يفيد معىن   

  .5الشرك

  

                                                           

.448هود بن حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص  1  

.12اجلر وداللتها وعالقتها، ص أبو أوس إبراهيم الشمسان، حروف  2  

.134، ص1،ط17م، ج1997 -ه1417حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات  3  

.79حممد سيد طنطاوي، تفسري الوسيط، ص  4  

.448هود بن حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص  5  
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، وهذا ابن السراج يرى 1وقد ذهب النحاة إىل تشقيق معاين الالم حىت إن املرادي مجع هلا ثالثني قسما   

: غالم لعبد اهللا، امللك للثاين، ويف: أن تسميتهم الالم الم امللك ليس بشيء، ألن امللك أمر نسيب فقي

  .2مقاربةأخ لعبد اهللا، ال ملك وإمنا هي : سيد لعبد اهللا، امللك لألول، ويف

  .االستعالء مجازياحرف جر، وفيها على تفيد معىن  :على

  .3وقال املرادي ومل يثبت أكثر البصريني غري هذا املعىن، وتأولوا ما أوهم خالفه   

، ومعىن 4، أي لتأكيد معىن النفي الواقع على السلطانالزيادةأو  التأكيدحرف جر، وفيها يفيد معىن : من

  .5أو تأكيد استغراقه الزيادة استغراق اجلنس

َنا قـَْوُل رَبـَِّنا ِإنَّا َلَذائُِقوَن ﴿   ﴾)31(َفَحقَّ َعَليـْ

ومل يثبت أكثر البصريني غري هذا : حرف جر، وفيها يفيد معىن االستعالء جمازيا، حيث قال املرادي: على

  .6املعىن، وتأولوا أوهلم خالفه

  ﴾)33(ُمْشَترُِكوَن فَِإنـَُّهْم يـَْوَمِئٍذ ِفي اْلَعَذاِب ﴿

  .حرف جر :في

، وقال 7حرف يفيد معىن الظرفية املكانية، أي فإ�م يف اآلخرة مشرتكون مجيعا يف حلول العذاب �م   

  .8»إن معىن الظرفية هو األصل فيها وال يثبت البصريون غريه« :املرادي

                                                           

.96السابق، ص بدر الدين بن قاسم، املرجع  1  

.96نفسه، ص  2  

.476نفسه، ص  3  

. 18، 1، ط10م، ج1993 -هـ1414عبد الواحد صاحل، االعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، دار الفكر، 
4
  

.484بدر الدين بن قاسم، نفسه، ص  5  

.476نفسه،  6  

.81حممد سيد طنطاوي، تفسري الوسيط، ص  7  

.250بدر الدين بن قاسم، نفسه، ص  8  
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  ﴾)34(اْلُمْجرِِميَن ـبِ ِإنَّا َكَذِلَك نـَْفَعُل ﴿

  .حرف جر: الباء

غري هؤالء، أي نعذ�م التابع منهم : ، ويف معىن آخر أي،1، أي جرى هلمالتعدية والباء فيها يفيد معىن  

  .2واملتبوع

  ﴾)35(ُهْم َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِبُروَن ـلَ ِإنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل ﴿

  .حرف جر :الالم

  .3أي أخربهم، حدثهم التعدية،الالم فيها تفيد معىن 

  ﴾)36(َشاِعٍر َمْجُنوٍن ـلِ َويـَُقوُلوَن أَئِنَّا لََتارُِكوا َآِلَهِتَنا ﴿

  . 4الالم فيها يفيد معىن التعليل، أي ألجل شاعر   

، أي ألجل قول حممد صلى اهللا 5ال نفعل: يعنون اليت صلى اهللا عليه وسلم، أي: ويف معىن آخر أي   

  .6عليه وسلم

  ﴾)37(اْلَحقِّ َوَصدََّق اْلُمْرَسِليَن ـبِ َبْل َجاَء ﴿

  .7"أيت به"أي  التعدية حرف جر، يفيد معىن :الباء

  

                                                           

.335أنطون بقيقانو، تعدي األفعال، ص  1  

.1596جالل الدين السيوكي، املرجع السابق، ص  -جالل الدين احمللي 2  

.359أنطون بقيقانو، تعدي األفعال، ص  3
  

.383حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي، ص  4  

.448هود بن حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص  5  

.1596جالل الدين السيوطي، نفسه، ص جالل الدين احمللي،  6 
 

  7 .86أنطون بقيقانو، نفسه، ص 
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  ﴾)41(ُأولَِئَك َلُهْم ِرْزٌق َمْعُلوٌم ﴿

  .حرف جر، يفيد معىن شبه امللك، ويعرب عنه باالختصاص واالستحقاق :الالم

  ﴾ )43(ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم ﴿

  .، أي يف اجلنةالظرفيةحرف جر، يفيد معىن : في

  ﴾)44(َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِليَن ﴿

  .االستعالء الحقيقي حرف جر، يفيد معىن: على

  ﴾)45(ُيطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعيٍن ﴿

  . 1أي دار عليهم بكأس، التعدية معىن حرف جر يفيد: على

  .2، أي يطاق عليهم خبمر من أ�ا جاريةوالزيادةالتأكيد حرف جر يفيد معىن : الباء

  3، أي من �ر معني، وهو اجلاري على وجه األرضابتداء الغايةحرف جر، يفيد  :من

   ﴾)46(لشَّارِبِيَن لِ بـَْيَضاَء َلذٍَّة ﴿

  .4أي لذيذة ملن شر�ا.باالختصاص واالستحقاق ويعرب عنها ،شبه الملك حرف جر، يفيد: الالم

  

  

                                                           

.273أنطون بقيقانو، املرجع السابق ص  1  

.169، ص 8، جملد 2006، 1عماد الدين، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمقشي، تفسري القرآن الكرمي، دار نوبليس، بريوت، ط 2  
، 2عمر الزخمشري، تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار املعرفة، بريوت، لبنان، طأبو القاسم جار اهللا حممود بن 3

   .905م، ص 2009 - هـ1430

.98، ص1، ط23م، ج 1991 - ه1411وهبة الزحيلي، التفسري املنري، دار الفكر، بريوت،  4  



 معاني حروف الجر في سورة الصافات: ينالفصل الثا

 

45 
 

َزُفوَن َعنْـ ا َغْوٌل َوَال ُهْم ِفيهَ َال ﴿   ﴾)47(َها يـُنـْ

  1أي بداخلها ال يوجد فيها فساد قطالظرفية حرف جر، يفيد معىن : في

  .، أي بسبب شرب اخلمر2»ال يسكرون بشرب اخلمر«أي  السببية،حرف جر، يفيد معىن : عن

َبَل بـَْعُضُهْم ﴿   ﴾)50(بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن  َعَلىفََأقـْ

  .االستعالء المعنويحرف جر، يفيد معىن  :على

  ﴾)51(ُهْم ِإنِّي َكاَن ِلي َقرِيٌن ِمنْـ قَاَل قَاِئٌل ﴿

  .3أي من أهل اجلنةالتبعيضية، حرف جر، يفيد معىن : من

  .أي كان ملكي قرينالملك،حرف جر، يفيد معىن : الالم

ِقيَن  ِمنَ يـَُقوُل أَئِنََّك لَ ﴿   ﴾)52(اْلُمَصدِّ

  .أي أءنك من بعض املصدقنيالتبعيض، يفيد معىنحرف جر،  :من

  ﴾)55(َسَواِء اْلَجِحيِم  ِفي فَاطََّلَع فـََرَآهُ ﴿

  .4أي يف النار، وسط النارالظرفية،  حرف جر، يفيد معىن: في

   ﴾)56(للَِّه ِإْن ِكْدَت لَتـُْرِديِن تَاقَاَل ﴿

  .5كنت تغويين، أي أقسم باهللا، تا اهللا لقد  القسمحرف جر، يفيد معىن : التاء

                                                           

.905الزخمشري اخلوارزمي، السابق، ص أبو القاسم جار اهللا حممود بن كثري بن عمر  1  

. 1594دين احمللي، جالل الدين السيوطي، املفصل يف تفسري القرآن الكرمي املشهور بتفسري اجلاللني، املرجع السابق،  ص جالل ال 2  

.232، ص 5ابن عجيبة، البحر املديد، ج 3  

.1599جالل الدين احمللي، جالل الدين السيوطي، نفسه، ص  4  

.454ن حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص هود ب 5  
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  ﴾)57(اْلُمْحَضرِيَن  ِمنَ  َوَلْوَال نِْعَمُة رَبِّي َلُكْنتُ ﴿

أي  .1أي من الذين أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وأمثالك التبعيضية،حرف جر، يفيد معىن  :منَ 

  .من الذين أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وأمثالك

  ﴾)58(يِِّتيَن مَ ــبِ  َأَفَما َنْحنُ ﴿

  .2، أي ال متوت أبداالتأكيد والزيادةحرف جر، يفيد معىن : الباء

بِيَن ــبِ ِإالَّ َمْوتـَتَـَنا اْألُوَلى َوَما َنْحُن ﴿   ﴾)59(ُمَعذَّ

  .3، أي مل نكن من املعذبني مثل أهل النارالتأكيد والزيادةحرف جر، يفيد معىن : الباء

ْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلوَن لِ  ﴿   ﴾)61(ِمْثِل َهَذا فـَ

  .4، أي لنيل مثل هذا النعيم الدائم التعليلحرف جر، يفيد معىن : الالم

َنًة لِلظَّاِلِميَن ﴿   ﴾)63(ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفتـْ

  .وهي االختصاص، أي جعلناه فتنة ختتص للمشركني شبيه الملكحرف جر، يفيد معىن : الالم

  ﴾)64(ِإنـََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم ﴿

  .5من أي غذيت من النار، ومنها خلقه مرادفةحرف جر، يفيد معىن : في

  

                                                           

.21، ص 4، ج)ت.د(عبد اهللا بن أمحد بن حممود النفسي، التفسري النفسي، دار إحياء الكتب العربية،  1  

.116أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي، املرجع السابق، ص  2  

116نفسه، ص  3  

.1599السيوطي، املرجع السابق، ص جالل الدين احمللي، وجالل الدين  4  

.179، ص 18، ا�لد2006، 1اإلمام حافظ عماد الدين، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، دار نوبليس، بريوت، ط 5 
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َها اْلُبطُوَن ﴿ َها َفَمالُِئوَن ِمنـْ   ﴾)66(فَِإنـَُّهْم َآلَِكُلوَن ِمنـْ

  .1أي من الشجرة أي من طلعها التبعيضيةحرف جر، يفيد معىن : من

َها َلَشْوبًا َعلَ ْم َلهُ ثُمَّ ِإنَّ ﴿   ﴾)67(َحِميٍم  ِمنْ يـْ

  .حرف جر يفيد معىن شبه امللك، ويعرب عنه باالختصاص أو االستحقاق: الالم

  .االستعالء، وكذلك معىن مع أو المصاحبةحرف جر يفيد معىن : على

  .بيان الجنسحرف جر يفيد معىن : من

َلىثُمَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم ﴿   ﴾)68(اْلَجِحيِم  َإلِ

  .2، أي إّن مرّدهم بعد هذا الفصل إىل النارالمكانيةانتهاء الغاية حرف جر يفيد معىن  :إلى 

  ﴾)70(َآثَارِِهْم يـُْهَرُعوَن  َعَلى فـَُهمْ ﴿

  . 3أل�م يسريون معها ،معية حرف جر، يفيد معىن: على

  ﴾)72(ْم ُمْنِذرِيَن ِفيهِ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ﴿

  .4يعين الرسل )منذرين(، أي يف الذين مضوا من قبلهم الظرفية حرف جر، يفيد معىن: في

َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم ﴿ يـْ   ﴾)76(َوَنجَّ

  .5، أي خلصه منه وأنقده منهالتعدية حرف جر يفيد معىن: من

                                                           

.907أبو قاسم جار اهللا حممود بن كثري بن عمر الزخمشري، املرجع السابق، ص  1
  

.180أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، املرجع السابق، ص عماد الدين   2  

.123ابن عاشور التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، ص  3  

.466هود بن حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص  4  

.103أنطون أقيقانو، تعدي األفعال، دار املراد، ص  5
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  ﴾)78(اْآلَِخرِيَن  ِفيْيِه َعلَ َوتـَرَْكَنا ﴿

  .، أي أبقيناهالتعديةحرف جر، يفيد معىن : على

  .1أي أبقينا عليه يف اآلخرين الثناء احلسن ،الظرفيةحرف جر، يفيد معىن  : في

  ﴾)79(نُوٍح ِفي اْلَعاَلِميَن  َعَلىَسَالٌم ﴿

  .التعديةحرف جر، يفيد معىن : على

  .2أي يسلم عليه يف مجيع الطوائف واألحدمالظرفية، حرف جر، يفيد معىن : في

  ﴾)81(ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن ﴿

  .أي من بعض عبادنا املؤمننيالتبعيض، حرف جر، يفيد معىن : من

َراِهيَم ﴿ بـْ   ﴾)83(َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه َإلِ

  3.أي من أهل دينهالبعيض،  حرف جر، يفيد معىن: من

  ﴾)84(ِإْذ َجاَء رَبَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم ﴿

  .4، أي جاء ربه بسالمة قلبالمصاحبة حرف جر، يفيد معىن: الباء

  ﴾)85(قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه َماَذا تـَْعُبُدوَن ِإْذ ﴿

  .5، أي أخربه وكلمه وحدثه التعدية حرف جر، يفيد معىن: الالم

                                                           

. 466هود بن حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص  1  

.183عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، املرجع السابق، ص   2  

.183نفسه، ص  3  

.437ابن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، ص  4  

.359أنطون بقيقانو، املرجع السابق، ص  5 
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  ﴾)87(َفَما ظَنُُّكْم ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن ﴿

  .1أي اعتقد بهالتعدية،  حرف جر، يفيد معىن: الباء

َنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجوِم ﴿   ﴾)88(فـَ

  2.أي يف علم النجومالظرفية،  يفيد معىنحرف جر، : في

تَـَولَّْوا َعْنُه ُمْدِبرِيَن ﴿   ﴾)90(فـَ

  .3فهربوا منه إىل عيدهمالتعدية،  حرف جر، يفيد معىن :عن

  ﴾)91(فـََراَغ ِإَلى َآِلَهِتِهْم فـََقاَل َأَال تَْأُكُلوَن ﴿

  .انتهاء الغاية المكانية حرف جر، يفيد معىن: إلى

  ﴾)92(تـَْنِطُقوَن َما َلُكْم َال ﴿

  .شبه الملكحرف جر، يفيد معىن، : الالم

  ﴾)93(فـََراَغ َعَلْيِهْم َضْربًا بِاْلَيِميِن ﴿

  .4أي فصال على آهلتهماالستعالء،  حرف جر، يفيد معىن: على

إذ كان  االستعانة، إذ كان املقصود باليمني احللف، وهلا معىن السببية حرف جر، يفيد معىن: الباء

  .املقصود �ا اليد اليمىن

  

                                                           

.277أنطون بقيقانو، املرجع السابق، ص  1  

.908حممود بن كثري بن عمر الزخمشري، املرجع السابق، صأبو قاسم جار اهللا   2  

.908نفسه، ص  3  

.467هود حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص  4  
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بَـُلوا ِإلَْيِه َيزِفُّوَن فَ ﴿   ﴾)94(َأقـْ

  .أي أسرعوا إليهالعدية،  حرف جر يفيد معىن: إلى

َيانًا فَأَْلُقوُه ِفي اْلَجِحيِم ﴿ ُنوا َلُه بـُنـْ   ذ﴾)97(قَاُلوا ابـْ

  .شبه الملك حرف جر يفيد معىن: الالم

  .أي يف النار الظرفية، حرف جر يفيد معىن: في

  ﴾)98(فََأرَاُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اْألَْسَفِليَن ﴿

  .1أي شاؤولهالعدية،  حرف جر يفيد معىن :الباء

  ﴾)99(قَاَل ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى رَبِّي َسيَـْهِديِن وَ ﴿

  2.أي متوجه إىل ريب بعباديت ووجهي انتهاء الغاية، حرف جر يفيد معىن: إلى

  ﴾)100(َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحيَن َربِّ ﴿

  .3أي جاديل وأعطاينالعدية،  حرف جر يفيد معىن: الالم

  4.أي رب هب يل بعض الصاحلنيالتبعيض  حرف جر يفيد معىن: من

  ﴾)101(فـََبشَّْرنَاُه ِبُغَالٍم َحِليٍم ﴿

  .أي وهبناه ولد ذي حلمالتعدية،  حرف جر يفيد معىن :الباء

                                                           

.341أنطون ب قيقانو، املرجع السابق، ص  1  

.468هود حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص  2  

.480أنطون ب قيقانو، املرجع نفسه، ص  3  

.47السابق، ص عبد الواحد صاحل، املرجع  4  
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َعْل  ِفيفـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي قَاَل يَا بـَُنيَّ ِإنِّي َأَرى ﴿ اْلَمَناِم أَنِّي َأْذَبُحَك فَاْنظُْر َماَذا تـََرى قَاَل يَا أََبِت افـْ

  ﴾)102(الصَّاِبرِيَن  ِمنَ َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه 

  .الظرفية حرف جر يفيد معىن :في

  .، أي من بعض الصابرينالتبعيضية يفيد معىنحرف جر  :من

  ﴾)103(فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه لِْلَجِبيِن ﴿

  .1أي أكبه على وجههاالستعالء،  حرف جر يفيد معىن :الالم

َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم ﴿   ﴾)107(َوَفَديـْ

  .أي مقابل ذبح أو كبش عظيمالمقابلة،  حرف جر يفيد معىن: الباء

  ﴾)108(َعَلْيِه ِفي اْآلَِخرِيَن َوتـَرَْكَنا ﴿

  .أي أبقيناه، التعدية حرف جر يفيد معىن: على

  2أي يف األمم اليت ستأيت من بعدهالظرفية،  حرف جر يفيد معىن: في

َراِهيَم ﴿   ﴾)109(َسَالٌم َعَلى ِإبـْ

  .التعدية حرف جر يفيد معىن: على

  ﴾)111(ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن ﴿

  .أي من بعض عبادنا املؤمننيالتبعيض،  حرف جر يفيد معىن :من

                                                           

.189عماد الدين أبو الفداء، املرجع السابق، ص  1  

.92حممد سيد طنطاوي، تفسري الوسيط، ص  2  
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  ﴾) 112(َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَق نَِبي�ا ِمَن الصَّاِلِحيَن ﴿ 

  .1أي بشرناه بنبوة إسحاق التعدية، حرف جر يفيد معىن :الباء

  .، أي من الصاحلنيالتبعيض حرف جر يفيد معىن: من 

  ﴾)113(ِإْسَحاَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم لِنَـْفِسِه ُمِبيٌن َوبَارَْكَنا َعَلْيِه َوَعَلى ﴿

  .، أي أفضنا عليهما بركات الدين والدنياالتعدية حرف جر يفيد معىن :على

  .جنس، أي جنس ذريتهماالجنس  حرف جر يفيد معىن: من

ومن ذريتهما من هو حمسن يف عمله ، وقد عدى واسم الفاعل، مبعىن التعدية حرف جر يفيد معىن: الالم

  .2ومنهم من هو ظامل لنفسه

  ﴾) 114(َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن ﴿

  .3أي تكرم عليهما، وتفضل عليهماالتعدية،  حرف جر يفيد معىن :على

َناُهَما َوقـَْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم ﴿ يـْ   ﴾)115(َوَنجَّ

  4أي حلصنامها من فرعون وقومهالتعدية،  حرف جر يفيد معىن :من

  ﴾)119(َوتـَرَْكَنا َعَلْيِهَما ِفي اْآلَِخرِيَن ﴿

  .أي أبقينامهاالتعدية،  حرف جر يفيد معىن :على

  .الظرفية حرف جر يفيد معىن: في

                                                           

.122أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي، املرجع السابق، ص   1  

.54عبد الواحد صاحل، املرجع السابق، ص  2  

.410أنطون ب قيقانو، املرجع السابق، ص  3  

.471هود حمكم اهلواري، املرجع السابق، ص  4  
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  ﴾)122(ِإنـَُّهَما ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن ﴿

  .عبادنا املؤمننيأي من بعض التبعيض،  حرف جر يفيد معىن: من

   ﴾)122(ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن  ماِإنـَّهُ  ﴿: ويف قوله تعاىل

: نا الكسرة، ألنه مجع التكسري، المة جرهعاسم جمرور و : وعباد حرف جر مبين على السكون،: من   

ومها يف إ�ما ضمري املتكلمني متصل مبين على السكون يف حمل جر باإلضافة، واجلار وا�رور خرب إّن، 

  .ّن إمسها، وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب إ

  .أي إ�ما بعض عبادنا املؤمننيالتبعيض،  يفيد: من

  ﴾)123(َوِإنَّ ِإْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِليَن ﴿:  ويف قوله تعاىل

  .حرف جر: من

  .أي وإن إلياس بعض املرسلنيالتبعيض،  تفيد معىن: من

  ﴾)124(لَِقْوِمِه َأَال تـَتـَُّقوَن  ِإْذ قَالَ ﴿:يقول اهللا تعاىل

  .1أي كلمه وأخربهالتعدية،  حرف جر والالم هنا تفيد معىن: الالم

   ﴾)129(َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِفي اْآلَِخرِيَن ﴿

ضمري الغائب متصل مبين على الكسر يف حمل جر، واجلار وا�رور صفة للمفعول : حرف جر، واهلاء: على

  .كائنا عليهاحملذوف، أي ثناء  

  .، أي أبقيناهالتعديةتفيد معىن  :على

                                                           

.359أنطون ب قيقانو، املرجع السابق، ص  1  
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  .حرف جر: في

  .1أي يف األمم اليت ستأيت من بعده إىل يوم القيامةالظرفية،  تفيد معىن :في

  ﴾)130(َسَالٌم َعَلى ِإْل يَاِسيَن ﴿: ويف قوله أيضا

  .ينصرف للعجمةسم جمرور وعالمة جره الفتحة، ألنه اسم الذي ال ا: وآل ياسينحرف جر، : على

  .مبتدأ، وساغ االبتداء بالنكرة ملا فيها من معىن الدعاءوسالم  وا�رور خرب، والعلم، واجلار

  .التعدية تفيد معىن :على 

  

  

  

  

  

 

                                                           

.92حممد سيد طنطاوي، التفسري الوسيط، ص   1  
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   :ةمتاــخ 

 ةر و س نيبو  رجلا فو ر ح نيب هيف انحنر ت ريبك طو ش عطق دعبو  ، اهتيا� ىلإ انتر كذ م تلصو  دقو  اذه   

  :يتآلاك اهر كذ ن جئاتن ةدع ىلإ انصلخ دقف ،اهينابمو  تافاصلا

  .امو مع يبر علا وحنلا يف اهتناكمو  رجلا فو ر ح ةيهام انفر ع )1

 نييو حنلا جهنم ءار قتسا اضيأ هيلعو  ،رجلا فو ر ح لامعتسا طباو ض ةاعار م وحنلا ملع بلاط ىلع )2

  .ىنعملا لخادتيو  مسارت ت امدنع اهيناعم ةفر عم وأ ،رجلا فو ر ح فذح يف

 نبا يو حنلا هب ءاج ام اهر هشأ ةاحنلل ةري ثك لاو قأ نيب اهينابم بسح رجلا فو ر ح يناعم عو نتت )3

  .ير اصنألا ماشه

 ىتأ ام اهحجر أ لاو قأ ىلع اهانعم يف او فلتخاو  تافاصلا ةر و س ةيمسا ىلع ذش ام الإ نو ر سفملا عمجأ )4

  .نير سفملا نم هري غو  يعاقبلا هب

 اذه انفر ع كلذكو  ،ةضحم ةيفيقو ت ا�أ ذإ اهدعب امو  اهلبق امل ةينآر قلا رو سلا بسانتت فيك انفر ع )5

  .صو  سي يتر و س تبسان نيح تافاصلا ةر و س يف رمألا

  .تافاصلا ةر و س تايآ ضعب يف رجلا فو ر حل ةيو حنو  ةيلالد ةسار د يف يناعملا ريدقت انلو اح )6

 امدنع هقح يبر علا وحنلا ْقنا يف معاجلتنا هذا الغرض، وأنَّنا مل نبخسِ ـقد ُوفِّ  ويف األخري نرجو أن نكونَ     

إال باهللا عليه يف ُكلِّ شيء وما توفيقنا  ،تافاصلا ةر و س يف رجلا فو ر ح يناعمل ةيقيبطت ةسار د ىلإ انقر طت

  .بيل املستقيمالسَّ ، وهو يهدي إىل بُ يِ نُ وإليه نُـ  نتوكلُ 



  

 

  

  

  قالحاَمل
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  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم: أوال

  المصادر: ثانيا

الرياض،  -إبراهيم بن عمر البقاعي، مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، اململكة العربية السعودية .1

  .1987مكتبة املعارف، 

 .لبنان- إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر، حتقيق عبد الرزاق غالب، دار الكتب العلمية، بريوت .2

هرة، دار الرفاعي اكتاب سبويه، مكتبة اخلاجني، القن،  و ر أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنري، تح عبد السالم ها .3

 .2طم، 1982 - ه1402بالرياض، 

بريوت، دار الكتب العلمية، أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي، تفسري السمرقندي املسمى ببحر العلوم،  .4

 .1، ط3م، ج1993 - 1413

 - هـ1418، 1لبنان، ط -ابن هشام األنصاري، املغين اللبيب عن كتب األعرايب، دار الكتب العلمية، بريوت .5

 .م1998

 - هـ1408الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، بريوت، دار الكتب العلمية،  ناصر .6

 .1، ط2، ج1988

 .5لبنان، ج- الرمحن الثعاليب املالكي، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتعبد  .7

 .3، ط10م، ج1999 -ه1420ابن جرير الطربي، تفسري الطربي، بريوت، دار الكتب العلمية،  .8

 .3، ج5م، ط1979 -هـ1399ابن هاشم األنصاري، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،  .9

 .1ط ،5ج لبنان، - بريوت األرقم، دار التنزيل، علوم يف التسهيل الكليب، جزي ابن  .10

 .4ج ،)ت.د( الفكر، دار القاهرة، العظيم، القرآن تفسري كثري، ابن إمساعيل الفداء أبو  .11

 .2009 ديب، والرتاث، للثقافة املاجد مجعية مركز وآياته، سوره وأمساء الكرمي القرآن أمساء مببا، آدم  .13

 بريوت، فاضل، ندمي وحممد قباوة الدين فخر: تح املعاين، حروف يف الداين اخلري قاسم، بن احلسن الدين بدر  .14

 . م1992- ه1413 العلمية، الكتب دار

 .2006 القاهرة، احلديث، دار الدمياطي، الفضل أليب حتقيق القرآن، علوم يف الربهان الزركشي، الدين بدر  .15



 قائمة المصادر والمراجع

 

66 
 

 بتفسري املشهور الكرمي القرآن يف املفصل قباوة، الدين فخر: تح السيوطي، الدين جالل احمللي، الدين جالل  .16

 .1ط ،208 ناشرون، لبنان مكتبة اجلاللني،

  .23 ج لبنان،- بريوت الرتاث، إحياء دار املعاين، روح األلوسي، حممود الدين شهاب  .17

  المراجع: ثالثا

  .1، ط2003عنيزة، دار الثريا،  - حممد بن صاحل بن عثيمني، تفسري القرآن الكرمي، اململكة العربية السعودية .1

  .3، ج1984، 1عاشور، تفسري التحرير والتنوير، دار التونسية، ط حممد الطاهر ابن .2

  .9، ط2، القاهرة،ج)ت.د(عباس حسن، النحو الوايف، دار املعارف،  .3

  .2007، 1عمان، ط - فهد خليل زايد، احلروف معانيها وخمارجها وأصوا�ا يف لغتنا العربية، دار يافا العلمية .4

  .بية، حنوها وصرفهاغريد الشيخ، املتقن اجلامع اللغة العر  .5

  .حممد حسني العزة، احلروف واألدوات وتأثريها على األمساء واألفعال .6

 - إبراهيم قاليت، قصة اإلعراب، كتاب يف النحو والصرف جلميع املراحل التعليمية، دار اهلدى، عني مليلة .7

  .2009اجلزائر، ط

  ).ط.د(، 1987املدين، جدة، أبو أوس إبراهيم الشمسان، حروف اجلر دالال�ا وعالقا�ا، مطبعة  .8

  .1م، ط2001-هـ1422حممد سليمان عبد اهللا األشقر، معجم علوم اللغة العربية، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .9

ناصر لوحيشي، ذهبية يورويس، املنصوبات وا�رورات يف اللغة العربية، حنوها وصرفها، دار الراتب  .10

 .لبنان - اجلامعية، بريوت

 .12ج، 1998لقاهرة، دار النهضة، مصر، حممد سيد طنطاوي، تفسري الوسيط، ا .11
  .103، ص )د،ت(أنطون بقيقانو، تعدي األفعال، دار املراد،  .12

 - ه1415أبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم،  .13

 .1، ط4م،ج1994

  .2، ط6م، ج2001 -هـ1422كثري، حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن، بريوت، دار ابن   .14

 .1، ط10م، ج1993 -هـ1414عبد الواحد صاحل، االعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، دار الفكر،  .15

 





  الفهرس

  

68 
 

  احملتويات قائمة

  وعـاملوض
رقم 

  الصفحة

    تقدیرشکر وکلمة 

    إهداء

  ج -أ   مقدمة

  5 - 2  مدخل

  29-7  حروف الجر ومعانیها: ولالفصل األ

  7  حروف الجر: املبحث األول      

  10  الجرف وحذف حر: املبحث الثاني      

  13  ف الجرومعاني حر: لثاملبحث الثا      

  54- 31    معاني حروف الجر � سورة الصافات: الثانيالفصل 

  31  التعریف بسورة الصافات: املبحث األول      

  33  مناسبتها ملا قبلها وما بعدها: املبحث الثاني      

  37  معاني حروف الجر � سورة الصافات: املبحث الثالث      

  56  خاتمة      

  57  قحالملا      

  65  قائمة املصادر واملراجع      

  68  الفهرس      

 


